
tów z  Wesela Stanisława Wyspiańskiego, 
w ramach Narodowego Czytania 2017. 
W rolę dziennikarza wcielili się  Pan Da-
riusz Duda, natomiast chłopa Pan Damian 
Urban.  

Nasza szkoła po raz czwarty przystąpiła do 
tego wydarzenia. Uroczystość została przy-
gotowana przez uczniów klasy II A pod 
kierunkiem Pani Janiny Zduńskiej. 
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Inauguracja roku szkolnego 2017/18 

  4 września 2017 roku w Zespole Szkół Bu-
dowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku  odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Trady-
cyjnie uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu 
państwowego. Pani Dyrektor Jolanta Kapiszka powitała 
wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli i rodziców,  
a w szczególności uczniów /słuchaczy rozpoczynających 
naukę w naszej szkole. Życzyła całej społeczności szkolnej 

wielu sukcesów na niwie edukacyjnej, nauczycielom dużo 
cierpliwości, niegasnącego zapału i satysfakcji ze współpra-
cy z uczniami/słuchaczami, natomiast uczniom/ słuchaczom  
sił do realizacji swoich pasji i zainteresowań. 

Uczennica klasy drugiej  Natasza Górnicka powitała ser-
decznie nowe koleżanki i kolegów oraz zaprosiła ich do ak-
tywnej pracy na rzecz szkoły. Inauguracyjne uroczystości 
zakończyły się wspólnym czytaniem, wybranych fragmen-

Rok 2,  numer 1 
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Wesele Stanisława Wyspiańskiego - lekturą 
Narodowego Czytania w 2017 roku  

Nasza szkoła również wzięła udział w tej akcji.  
W tym roku w drodze głosowania, arcydramat Stanisława 
Wyspiańskiego  został wybrany do wspólnej lektury pod-
czas Narodowego Czytania 2017. Narodowe Czytanie to 
akcja organizowana przez Prezydenta RP Pana Andrzeja 
Dudę. Inauguracja  odbyła się 2 września 2017 roku z udzia-
łem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie.  

Nasza szkoła również wzięła udział  
w Narodowym Czytaniu Wesela. Inauguracyjne czytanie 
lektury odbyło się z udziałem nauczycieli. W rolę chłopa 
wcielił się Pan Damian Urban, natomiast dziennikarza Pan 
Dariusz Duda. Przez  cały tydzień uczniowie wspólnie czy-
tali fragmenty z lektury  Wesele Stefana Wyspiańskiego.  
W ten sposób mogli odtworzyć niepowtarzalny nastrój 
utworu  i jednocześnie wprowadzić nas w klimat wesela, 
które miało miejsce w Bronowicach 170 lat temu. O prawie budowlanym nieco 

szerzej 
  

Dnia 20 września 20-
2017 r. uczniowie 
klas IIIA i IIIB pod 
opieką Pani Marzeny 
Mitłaszewskiej i Pani 

Moniki Mikolcz-Borowiec wzięli udział  
w szkoleniu organizowanym przez Pomorską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiato-
wym. Tematem spotkania było omówienie 
procedur budowlanych wynikających z aktu-
alnych przepisów prawa budowlanego oraz 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Szkolenie prowadził inż. Krzysztof Użarow-
ski - b. ekspert nadzoru budowlanego z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go w Gdańsku. 
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W dniach od 11.09- 13.09.2017r. nauczyciele bibliote-
karze zorganizowali kiermasz podręczników. Uczniowie mo-
gli nabyć tanie, używane podręczniki od kolegów z klas pro-
gramowo wyższych. Wycenę podręczników dokonywał sam 
sprzedający. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
podręczniki z języków obcych i przedsiębiorczości. 

  Cieszymy się z frekwencji i dużego zaintereso-
wania akcją. Fakt ten świadczy o tym, że wśród młodych ludzi 
wzrasta świadomość ekologiczna a forma recyklingu nie nale-
ży już do rzadkości. Wszystkich zainteresowanych kierma-
szem książek z przeszłością, zapraszamy za rok. 

 

Każdy uczeń naszej szkoły może  prze-
czytać ofiarowaną bibliotece książkę  
w ramach akcji: Podaruj i uwolnij książ-
kę  lub  przynieść i pozostawić książkę na 
półkach regału w patio.  
Jak widać, książki z przeszłością mogą 
być interesujące. Zachęcamy do book-
crossingu. 

Kiermasz podręczników Podaruj i uwolnij książkę   
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Sprzątanie Świata 2017 
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 Dnia 19 września 2017 r. uczniowie klasy IA 
Technikum oraz uczniowie teoretycznej nauki zawodu 
w zawodzie Fryzjer i Sprzedawca  wraz z opiekunami 
Panią Katarzyną Karol oraz Panią Urszulą Bocian 
wzięli aktywny udział w  akcji Sprzątanie Świata Pol-
ska 2017. Tegoroczna akcja odbywała się pod ha-
słem ,,Nie ma śmieci - są surowce". 

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania od-
bywająca się na całym świecie. Polega ona na zbioro-
wym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest 
budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowa-
nie działań  na rzecz ochrony środowiska - poczynając 
od sprzątania śmieci poprzez promocję                         
i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofa-
lowe, rozbudowane programy ekologiczne.  

Akcja Sprzątanie Świata wywodzi się z Austra-
lii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 
40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział  
w akcji sprzątania terenów portu. W Polsce ak-
cja ta odbywa się co roku, począwszy od 1994 r. 
Uczestniczą w niej dzieci, młodzież szkolna, 
członkowie organizacji ekologicznych oraz 
ochotnicy. 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze 
naturalne środowisko. 

                                      

  Rys. Danuta Sterna 
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Wspieramy i promujemy działania 
ekologiczne…  

  

 W dniach 16-22 września 2017 r. w naszym 
mieście obchodzony jest Europejski Tydzień Mo-
bilności. Ma on na celu promowanie zrównoważo-
nego transportu i ekologicznych sposobów poru-
szania się po mieście. 

W trakcie tegorocznej kampanii odbywa się szereg 
imprez. 19 września przedstawiciele naszej spo-
łeczności szkolnej brali udział we wspólnym prze-
jeździe rowerowym z Prezydentem Miasta Słup-
ska-Robertem  Biedroniem. 

                                       

19 września uczniowie kl. I A  Technikum pod opie-
ką p. U. Szulc-Zacharzewskiej uczestniczyli w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przy ul. Grodzkiej w spo-
tkaniu z p. Anną Butrym, tłumaczką literatury wę-
gierskiej, autorką wideobloga "Węgierska randka". 
Wykład nosił tytuł " Lektury bardzo pozaszkolne: 
Madziarzy w natarciu".  

Bardzo ciekawe, świetnie prowadzone spotkanie  
z niezwykle atrakcyjną hungarystką, przybliżyło mło-
dzieży kulturę i literaturę węgierską i zachęciło do 
uczestniczenia w spotkaniach z ciekawymi ludźmi  
i pasjonatami literatury.  

 

Niecodzienne spotkanie  
z Anną Budryn  
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

Miesiąc wrzesień to miesiąc poświęcony mobilności 
ze względu na przypadający w dniach 16-22 wrze-
śnia Europejski Tydzień Mobilności. Jedną z im-
prez, dzięki której upowszechnia się wiedzę na te-
mat komunikacji miejskiej, a także promuje aktyw-
ne spędzanie czasu wolnego jest Mobilna Gra 

Miejska.   
W tym roku naszą szkołę reprezentował zespół w 
składzie: Krystian Wojciechowski, Kacper Koło-
dziejczak, Wiktoria Wojewoda, Urszula Sosnow-
ska, Gracjan Kołaczyk. 

W samo południe, z sali 211 w Ratuszu, zaopatrzeni 
a mapę i harmonogram gry ruszyli w miasto. Wizja 
głównej nagrody pchała naszych zawodników od 
jednego do następnego punktu kontrolnego. 

W każdym punkcie kontrolnym, by zdobyć 
jak najwyższą liczbę punktów, nasi dzielni zawodni-
cy musieli wykazać się  intelektem i wytrzymałością 
fizyczną. Po 4 godzinach walki z czasem, podchwy-
tliwymi zadaniami i zmęczeniem jako pierwsi za-
meldowali się na mecie. Punktacja, którą zdobyli 
podczas Gry dała im najbardziej nielubiane przez 
zawodników czwarte miejsce. Do wygrania nagrody 
finansowej w wysokości 1 tys. złotych im tylko 2 
punktów. Troszeczkę szkoda, ale bogatsi  
w doświadczenia i wiedzę wierzymy, że w następ-
nej edycji Gry podium będzie nasze. 

Jesteśmy dumni z naszych zawodników  
i dziękujmy im za dzielne reprezentowanie społecz-
ności Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia 
Ustawicznego. 

 

 

 

 


