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Rok 3  numer 9 

RAZEM DO ZAWODU 

Z wielką przyjemnością informujemy, że grupa na-
szych uczniów z kl. III a zajęła II miejsce  
w Wojewódzkim Konkursie RAZEM DO ZAWO-
DU. Przygotowała projekt pn.„Koncepcja budowy 
srebrnej osady z heliotropem”, 
Opiekę merytoryczną nad młodzieżą sprawowała 
p. Marzena Mitłaszewska.  
 
A oto nasza srebrna piątka: 
Patrycja Jarotek 
Martyna Kępska 
Klaudia Malek 
Jakub Stec 
Damian Hinca 
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KONKURSY: LWIĄTKO ORAZ  
EUREKA 

Liceliada na wesoło 

 
Z okazji jubileuszu 50 lecia uczelni-Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, w ramach XVI BFN 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
zorganizowało turniej piłki siatkowej drużyn 
mieszanych (3 dziewczyny + 3 chłopców)  
o puchar JM Rektora. Kolejna Liceliada na 
Sportowo wyłoniła zwycięskie drużyny. Na-
sza siatkarska (Kisielewicz Katarzyna, Kozi-
kowska Anna, Lis Justyna, Kurek Remigiusz, 
Goch Adrian, Hinca Damian, Miklaś Seba-
stian, Kiljan Dawid, Olczak Adam) reprezen-
tacja dzielnie stawiała czoła rywalom. I choć 
miejsca na podium zabrakło, to z pewnością te 
sportowe zmagania sprzyjały dobrej zabawie 
i pokazały jaki zgranym team zaszczytnie re-
prezentuje naszą szkołę.  
 

Konkursu na list miłosny 

GRATULUJEMY!!! 

Mamy przyjemność poinformować  o wyni-
kach przeprowadzonego konkursu na list mi-
łosny. Konkurs odbył się pod hasłem: Tele-
fon milczy. Jedna filiżanka na stole[...]. Do 
konkursu przystąpiło 10 słuchaczy I Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wyróż-
nione zostały dwie prace autorstwa: Małgo-
rzaty Kryszałowicz i Magdaleny Konkol. 
Gratujemy zwycięzcom - organizatorzy:   
Barbara Stakun,  Danuta Panczocha 
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Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w miejskich obchodach Dnia 
Godności. Było dużo pracy ale znalazł się 
też czas na zabawę. Zresztą zobaczcie sa-

mi :) 
Podziękowania i wyrazy szacunku ( praca 
ciężka a pogoda + 30 stopni na termome-
trze) dla naszych wolontariuszy - bohate-
rów : 
- Roksany Kulpa, 
- Weroniki Szyszko, 
- Sandry Stępień, 
- Moniki Trzaszczki, 
- Michała Hetmańskiego, 
- Marcina Cymka, 
- Rafała Kawki, 
- Michała Dziuby, 
- Patryka Bolenajc. 

 

DZIEŃ GODNOŚCI 
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To już dziś! Nieprzespana noc, szybsze tętno i kłębiąca się tylko jedna myśl w głowie: co będzie 
w tym roku?  Chyba nie ma osoby w szkole , która nie przeżywałaby tego dnia tak samo emocjonalnie 
co maturzyści z klas technikum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Nauczyciele obserwowali 
swoich podopiecznych i gdyby tylko mogli zasiedliby w ławkach obok nich by wesprzeć ich swoją wie-
dzą i mocą. Ale cóż, ten egzamin abiturienci muszą zdać sami. Wynik egzaminu pokaże czy podeszli do 
wyzwania poważnie i odpowiedzialnie. 

Per aspera ad astra! Powodzenia! Matury czas zacząć ! 

 

Matury czas zacząć! 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

Już wakacje... 

Uczniowie i słuchacze ZSBiKU w Słupsku roz-
poczęli wakacje ! 
W środę 19 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 zebra-

liśmy się w sali gimnastycznej, aby pożegnać 

miniony rok szkolny. Podczas uroczystości 

obecni byli uczniowie, słuchacze, dyrekcja, na-

uczyciele, a nawet rodzice uczniów. 

Pani dyrektor Jolanta Kapiszka podczas swoje-

go przemówienia przedstawiła najważniejsze 

wydarzenia mijającego roku oraz przypomniała 

sukcesy naszych uczniów, którzy reprezento-

wali szkołę w wielu konkursach. 

Nagrody odebrali najlepsi uczniowie oraz słu-
chacze zarówno za wyniki w nauce, jak i osią-
gnięcia sportowe. Najlepszymi uczennicami w 
szkole okazały się Patrycja Jarotek i Klaudia 
Malek, obie z klasy IIIa. 
Wręczono również nagrody za liczne konkursy 
oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska 
lokalnego. 
Pożegnano absolwentów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, którzy po raz ostatni gościli w mu-
rach naszej szkoły. 
Uroczystość uświetnił występ wokalny uczen-
nicy klasy I a –Roksany Kulpy.  


