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W dniu 6 grudnia 2018 r. po raz kolejny odbyły się 

Mikołajki matematyczne. W tym dniu Mikołaj przy-

niósł mnóstwo matematycznych niespodzianek. Na 

rozgrzewkę przygotował zadania matematyczne, w 

których uczestnicy konkursu musieli wykazać się 

umiejętnością logicznego myślenia. Celem wspólnej 

zabawy było popularyzowanie matematyki oraz po-

kazanie jej zastosowania w życiu codziennym. Było 

dużo emocji i dobrej zabawy. Uczniowie i słuchacze 

mogli zobaczyć, że matematyką można się bawić i to 

całkiem nieźle. 
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Stypendyści Marszałka  
Województwa  
Pomorskiego  

W poniedziałek, 17 grudnia, niżej wymienieni ucznio-
wie pod opieką p. E. Krauczunas i p. G. Jakubowskiej 
uczestniczyli w Gdańsku w  uroczystej  Gali wręczenia 
stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego  
w ramach Projektu "Pomorski program pomocy sty-
pendialnej 2017/2018”. Uroczystość odbyła się w gma-
chu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a obecni na niej 
byli Wicemarszałek Województwa Pomorskiego , Wi-
ceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz 
zaproszeni goście. Wśród nich były :Pani Marta Ma-
kuch- wiceprezydentka Słupska oraz Pani Anna Sadlak
- dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w 
Słupsku . 

Wręczono nagrody dla najlepszych uczniów szkół za-
wodowych na Pomorzu. W ramach naboru wpłynęło 
801 wniosków. Przyznane zostały 403 stypendia po 
250 zł, które będą wypłacane przez 10 miesięcy 
uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen  
w roku szkolnym 2017/18 ze wszystkich przedmiotów 
zawodowych. Brano również pod uwagę kształcenie  
w zawodzie odpowiadającym branżom kluczowym  
i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomo-
rza. Ponadto, wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. 
osiągnięcia w turniejach, olimpiadach lub konkursach 
zawodowych . 

 

Najwięcej stypendiów przyznano w Słupsku 
oraz powiatach chojnickim i kartuskim. Na-
sza szkoła mogła poszczycić się najliczniej-
szą grupa stypendystów- 22 osoby. Brawo! 
Jesteśmy z Was dumni. Gratulujemy i zapra-
szamy do kolejnych przedsięwzięć. oto lista 
nagrodzonych: 

Dziuba Michał (2b TB2) 
Grzeszczak Jakub (3a TB2)  
Hinca Damian (3a TB2)  
Jarotek Patrycja (3a TB2)  
Kawka Rafał (2b TB2)  
Kępa Eliza (4b TB2)  
Kępska Martyna (3a TB2)  
Kisielewicz Katarzyna (2b TB2) 
Kozikowska Anna (2b TB2)  
Kubisiak Weronika (3a TB2)  
Kunc Natalia (4a TB2)  
Luhm Weronika (3a TB2)  
Malek Klaudia (3a TB2)  
Okołotowicz Oskar (2b TB2)  
Piotrowska Natalia (3a TB2)  
Sekuła Mateusz (2b TB2)  
Skierka Anna (3a TB2)  
Stec Jakub (3a TB2)  
Szamal Klaudia (4b TB2)  
Szulga Michał (3a TB2) 
Szynkowska Klaudia (4a TB2) 
Wietrzyński Kacper (2b TB2) 
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„Człowiek nie jest sam, 

Choć na krańcu nadziei by stał”. (Jacek Cygan) 

 szpiku. Podczas tej uroczystości  otrzymaliśmy Certyfi-
katy „Szkoły z Życiem” oraz „Pedagoga  z Życiem” 
przyznawane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku  
i Fundację DKMS.  

 

12 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym w Gdyni odbyła się uroczy-
sta Gala podsumowująca akcję rejestracji  
w pomorskich szkołach potencjalnych dawców  
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PLUSZOWE PODZIĘKOWANIA … 

W imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział 
w akcji zbierania pluszaków dla dzieci z Oddziału 
Onkologicznego słupskiego szpitala. Udało się 
zgromadzić wyjątkowo dużą kolekcję zabawek, któ-
re z pewnością będą wyjątkowym prezentem dla 
małych pacjentów :) Wszystkie zabawki zostały 
przekazane na ręce ambasadorki fundacji Muszkie-
terów Szpiku, pani Klaudii Żelechowskiej z Active 
Fitness w Słupsku.  

 

Tradycyjne wspólne  
kolędowanie 

Bóg się rodzi, moc truchleje – słowami tej i wielu 
innych kolęd uczniowie naszej szkoły przenieśli 
nas w magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia. Wspólne kolędowanie poprzedziły krótkie ja-
sełka w wykonaniu uczniów klasy pierwszej tech-
nikum, a także życzenia wszelkiej pomyślności 
skierowane do całe społeczności szkolnej.  

Następnie przyszedł czas na występ muzyczny. 
Wykonaliśmy wspólnie kilka znanych i mniej zna-
nych kolęd m.in. Cicha noc, Dzisiaj w Betlejem itp. 
Należy wymienić także wspaniałe wykonania na-
szych solistów – Aleksandry Jaroszewicz , Roksa-
ny Kulpa, Anny Skierki oraz gitarzysty – Szymona 
Wolnego. Furorę zrobił występ roztańczonej grupy 
młodzieży, pod kierunkiem pani Wiolety Burzyń-
skiej. 

Zakończeniem wspólnego przebywania było wy-
konanie jednej z kolęd przez nauczycieli. Tym ra-
zem los padł na Lulajże Jezuniu. Oklaski uczniów 
podkreśliły jak bardzo wyjątkowe to było wykona-
nie. Serdecznie dziękujemy paniom Małgorzacie 
Barabasz- Kliszcz  i Wiolecie Burzyńskiej za przy-
gotowanie tego wydarzenia i uczniom, którzy swo-
im talentem i zaangażowaniem wsparli uroczy-
stość.  


