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Rok 3  numer 4 

konkurs #cojaczytam, #wolne lektury”  

Do konkursu #cojaczytam, #wolne lektury” 
zorganizowanego przez fundację Nowoczesna Polska 
przystąpiło trzech uczniów Technikum nr 2 w Słup-
sku: Anna Skierka, Weronika Luhm i Artur Kikhia. 
Celem strategicznym przedsięwzięcia  było promo-
wanie, wspieranie oraz rozwój czytelnictwa wsród  
uczniów  i osób dorosłych z użyciem nowoczesnych 
technologii przekazu. W tym obszarze zostały spre-
cyzowane dwa  zadania  dla uczestników : 

* przedstawienie  w formie wyrazu arty-
stycznego  książki, tak aby rozbudzić 
ciekawość  poznawczą  i  zachęcić do 
jej przeczytania , 

* przeprowadzić  plebiscyt  wśród 
uczniów i słuchaczy,  pod hasłem: 
Szkolna Lista Top Bestsellerów. 

Członkowie zespołu w składzie: Anna Skierka, We-
ronika Luhm i Artur Kikhia wspólnie zaprezentowali 
książkę  „Oskar i pani Róża”  w niecodziennej for-
mie , bowiem w formie piosenki -  ballady muzycz-
nej. Ułożyli  tekst piosenki , skomponowali do niej 
muzykę, dokonali montażu słowno – muzycznego  
w postaci utrwalonego  nagrania w przestrzeni multi-
medialnej.  Równocześnie zespół przeprowadził 
wśród uczniów i słuchaczy plebiscyt: Szkolną Listę 
Top Bestsellerów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadaniem zespołu było ogłoszenie plebiscytu  
(w formie elektronicznej i klasycznej), przepro-
wadzenie, podsumowanie i dokonanie wizualiza-
cji. Materiały zostały zamieszczone na stronie 
internetowej naszej placówki, na fb , natomiast 
krótka  informacja o przedsięwzięciach ukazała 
się  w dzienniku elektronicznym e- librus ( adre-
saci: rodzice, nauczyciele, uczniowie i osoby do-
rosłe – słuchacze szkół dla dorosłych, kursanci 
kwalifikacyjnych kursów )   oraz w  gazetce 
szkolnej. Nadzór merytoryczny nad realizacją 
projektów w ramach konkursu sprawowała Bar-
bara Stakun.  
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Dnia 14 listopada 2018 r. uczniowie czwartych klas 
technikum wraz z nauczycielami Urszulą Bocian 
oraz Sylwią Golec-Kostrzewa wzięli udział w 10. 
edycji Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości. Wy-
darzenie to miało charakter informacyjno-
konferencyjno- szkoleniowy.  

Dla zainteresowanych przygotowano informacje 
i porady na temat funduszy europejskich, przy-
znawania dotacji, badanie predyspozycji zawo-
dowych, porady specjalistów ZUS-u, urzędu 
skarbowego, sanepidu oraz Państwowej Inspek-
cji Pracy. 

Celem spotkań, które odbyły się w Starostwie 
Powiatowym w Słupsku, była promocja przed-
siębiorczości szczególnie wśród osób zaintereso-
wanych podjęciem własnej działalności gospo-
darczej.  

Zakres programowy warsztatów  i spotkań  obej-
mował takie zagadnienia jak: 

,,Wybieraj mądrze"- Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Gdańsku, O/ Słupsk 

,,Przedsiębiorczość to nie tylko własna fir-
ma”- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 

,,ABC Przedsiębiorcy "- ZUS O/Słupsk 
,,Podatki”- Urząd Skarbowy w Słupsku 
,,Bądź przedsiębiorczy – skorzystaj z Fundu-

szy Europejskich"- Punkt Informacji Fun-
duszy Europejskich Słupsk 

,,Sytuacja zawodowa absolwentów na rynku 
pracy w mieście i powiecie słupskim"- 
Urząd Statystyczny O/Słupsk 

 
Udział w warsztatach i spotkaniach niewątpliwie 
wzbogacił wiedzę uczniów dotyczącą podjęcia  
i prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu z 
nich ma teraz na pewno mniej obaw związanych 
z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. 
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PANEL   DYSKUSYJNY: 

KSIĄŻKOMANIACY— WARTO O TYM 
MÓWIĆ I DZIELIĆ SIĘ  Z INNYMI 

W sobotę, 1 grudnia 2018 roku w bibliotece 

szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych 

i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku odbyło 

się spotkanie pt. Książkomaniacy: warto o tym 

mówić i dzielić się z innymi. 

Uczestnikami panelu byli słuchacze semestru 

pierwszego, systemu zaocznego I Liceum Ogól-

nokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz 

nauczyciele bibliotekarze: p. Barbara Stakun  

i p. Danuta Panczocha. 

Celem spotkania była chęć podzielenia się in-

formacjami i emocjami, jakich dostarczyły czy-

tającym ich ulubione książki. 

Na wstępie panie prowadzące próbowały wpro-

wadzić forum w „książkowy klimat” tak, by 

młodzi ludzie mogli ze spokojem i swobodą za-

nurzyć się w prezentowaniu swojej lektury. 

Jedna ze słuchaczek – p. Angelika - z dużą wni-

kliwością przedstawiła zbiór książek Nicholasa 

Sparksa, począwszy od znakomitego Pamiętni-

ka, Jesiennej miłości, po jedną 

 z najnowszych pozycji autora, książki We dwo-

je. 
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VII Konkurs Poezji i Pieśni  
Niemieckiej 

 

Pani Wiktoria omówiła treść książki Johna Greena 

Gwiazd naszych wina. Lektura niezwykle trudna, poru-

szająca tragiczną kwestię życia i miłości – tak podsumo-

wała swoją wypowiedz. 

Kolejną książką była pozycja Reginy Brett Bóg nigdy nie 

mruga, którą zaprezentował p. Grzegorz 

To 50 lekcji na trudne chwile w życiu, z których można 

skorzystać mając przykre doświadczenia. 

Powieść Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery 

omówiła pokrótce p. Magda, którą urzekły losy mło-

dziutkiej i rezolutnej dziewczyny. 

Pan Hubert zafascynowany historią, podzielił się przygo-

dą, jaką „przeżył” wraz z Krzyżakami Henryka Sienkie-

wicza. 

Zaś pan Damian odkrył przed zebranymi tajemniczą at-

mosferę zaprezentowaną w thrillerze Alexa Kavy. 

W dniu 28 listopada odbył się w Zespole 

Szkół Mechanicznych i Logistycznych VII 

Konkurs Poezji i Pieśni Niemieckiej. 

Wzięli w nim udział: Weronika Kubisiak  

z kl. 3a i Rafał Kawka z kl. 2b.  

Jakub Stec z kl. 3a reprezentował naszą 

szkołę w quizie Kahoot na temat na temat 

krajów niemieckojęzycznych. 

W potyczkach recytatorskich i wiedzy o kra-

jach niemieckich nasi uczniowie zajęli: 

*Rafał Kawka  3. miejsce.  

*Jakub Stec  2. miejsce  

Serdecznie gratulujemy. 
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Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. 

Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej 

uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków  

i wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekać  

w przyszłości.  

29 listopada Samorząd Uczniowski przygotował 

wróżby andrzejkowe dla społeczności szkolnej 

ZSB i KU. W tym dniu korytarz szkolny został 

zamieniona w miejsce wróżb.  Katalog wróżb 

był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywró-

żyć sobie coś wyjątkowego. Wiele śmiechu  

i radości dostarczały przepowiednie. Wszyscy 

gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto 

będzie bogaty i komu w życiu się powie-

dzie. Dużym powodzeniem nie tylko wśród 

uczniów, ale również wśród  nauczycieli cieszy-

ły się ciasteczka z wróżbami.  Wszyscy wspania-

le się bawili, humory dopisywały, a przepowie-

dziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak 

naprawdę wszystko zależy od nas samych. 

 

Jak Andrzejki, to Andrzejki 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

Marsz Niepodległości 

 W dniu 22.11.2018r. klasa Ia wraz  
z opiekunami p. Małgorzatą Barabasz-Kliszcz  
i Justyną Kosicką wzięła udział w ogólnomiej-
skim Marszu dla Niepodległości zorganizowa-
nym  przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z okazji 100-lecia Niepodle-
głości Polski, 60-lecia obchodów Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa oraz 10-lecia nadania imie-
nia Jana Pawła II. Projekt polegał na przemarszu 
pomiędzy miejscami upamiętniającymi bohater-
stwo i męczeństwo narodu polskiego. Delegacja 
naszej szkoły wygłosiła  krótkie przemówienie 
związane z tematycznie z miejscem pamię-
ci, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Tablicą 
Grudnia 1970 na ul. Jedności Narodowej. 

 

Z wielką przyjemnością informujemy , że naszym 
przedstawicielem w Młodzieżowej Radzie Miasta 
został Rafał Kawka, uczeń kl. II b. 14  listopada 20-
18 w szkołach  odbyły się wybory 23 radnych Mło-
dzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji. Młodzi 
radni mają bardzo silny mandat, ponieważ frekwen-
cja wyborcza wyniosła aż 68,15%. 

 Szkolne Komisje Wyborcze wydały 3378 kart do 
głosowania, spośród 4957 przekazanych przez Miej-
ską Komisję Wyborczą.  4 grudnia w Ratuszu na 
uroczystej Gali ogłoszono oficjalne wyniki wybo-
rów. Rafał jest jednym z 23 młodzieżowych radnych 
wybranych z XIII okręgów. Gratulujemy, życzymy 
twórczej pracy i wymiernych efektów. Cała szkolna 
społeczność będzie Cię wspierać.   

 

Młodzieżowa Rada Miasta 


