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Rok 1, numer 6 

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku  
ul. Królowej Jadwigi 3 

 

Centka 

 W dniach  od 15. listopada  - 15. grudnia  

2016 roku został przeprowadzony konkurs na naj-

piękniejszą kartę bożonarodzeniową. Do konkur-

su zgłoszono 6 prac wykonanych przez słuchaczy 

szkół dla dorosłych. 

 Celem konkursu było pobudzanie postaw kre-

atywności oraz  rozwijanie zdolności twórczych w 

wymiarze twórczym, duchowym i estetycznym. Kon-

kurs adresowany był do całej społeczności szkolnej - 

uczniów, słuchaczy i kursantów .Prace konkursowe 

oceniane były kątem techniki wykonania, kompozycji, 

nowatorskiego ujęcia tematu  oraz estetyki wykonania. 

Największą liczbę  głosów oddano na kartę bożonaro-

dzeniową oznaczoną numerem 1. Tą wyjątkową kartę  

wykonała  słuchaczka I Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Słupsku – Pani Zuzanna Błaszczak.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej  samoreali-

zacji na niwie artystycznej . 

 Kolorowe i bajkowe… 



Str.2 Centka 

 Spotkania wigilijne mają niepowtarzalny 
klimat. Uczniowie i słuchacze corocznie przygo-
towują się, aby móc razem świętować tradycję 
Świąt Bożego Narodzenia. W swoich  domach 
rodzinnych przygotowują potrawy oraz ciasta. 

 Wspólnie z wychowawcami/opiekunami 
dekorują sale lekcyjne, aby miały niecodzienny 
wygląd. Tradycyjnie w szkole organizowane są 
Jasełka i klasowe spotkania wigilijne . 

 W tym roku uczniowie klas technikalnych 
pod kierunkiem p. Damiana Urbana  zorganizo-
wali dla całej społeczności szkolnej  Jasełka. By-
ła to  wyjątkowa dla nas wszystkich chwila. Po-
czuliśmy, że jesteśmy wszyscy razem. Zjednoczy-
ła nas wspólna tradycja – opłatek wigilijny, kolę-
dy oraz życzenia. W tym dniu  nie zabrakło ser-
deczności i ciepła , a przede wszystkim  życzeń, 
takich wypływających z głębi naszego serca. 

  Życzyliśmy sobie wszelkiego dobra - 
zdrowia, miłości i pokoju, a także, aby każdy na-
stępny dzień Nowego Roku  przyniósł to co dobre 
i piękne. 

 

Jest taki dzień  gdzie niebo styka się z ziemią 
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 Jedna z najlepszych inwestycji to podnosze-
nie swoich kwalifikacji. Tę zasadę wcielają w życie 
słuchaczki kwalifikacyjnego kursu zawodowego w 
zawodzie technik usług fryzjerskich. W dniu 12 
stycznia 2017 r. wraz z zaproszonymi gośćmi – pra-
cownikami lub właścicielami salonów fryzjerskich 
ze Słupska i okolic  słuchaczki wzięły udział  
w szkoleniu Bajkowe blondy.  Nad rozwojem umie-
jętności praktycznych i podniesieniem kompetencji 
zawodowych uczestniczek szkolenia czuwał Marcin 
Machnicki - instruktor marki Artègo.  

 Adresatki spotkania zapoznały się z paletą 
14 nowych odcieni blondów. Wiedzę teoretyczną 
zdobytą w czasie wykładu, każda z uczestniczek 
wykorzystała w praktyce. Aby uzyskać  efekt super 
lub ultra blondów, zachować blask, szyk i intensyw-
ność kolorów na włosach modelek słuchaczki wy-
konały zabieg koloryzacji wzmacniaczami koloru  
i zabieg koloryzacji rozjaśniaczem w kremie. 

W myśl, że fryzjerstwo to zabawa, która nig-
dy się nie nudzi, to ciągłe szukanie inspiracji do łą-
czenia kształtu  i koloru, słuchaczki kursu zawodo-
wego wraz z nauczycielem zajęć praktycznych- An-
ną Durmaj obmyślają temat następnego szkolenia 
zorganizowanego we współpracy ze znaną marką 
fryzjerską. 

 

Szkolenie z Artègo. 

Zagadka logiczna  

Jak za pomocą trzech pro-
stych cięć nożem podzielić 
poniższy tort na 8 jednako-
wych części. 

Jeśli utniesz go w połowie wysokości to na kawałkach  
z dołu nie będzie pysznego kremu! 
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 Parafrazując słowa Agnieszki Osieckiej, 
niech żyje bal studniówkowy, bo to bal nad bale….  

Jedyny i niepowtarzalny .Tegoroczny bal  rozpo-
częliśmy  tradycyjnie od polskiego narodowego 
tańca Poloneza. 

 „Poloneza czas zacząć – Podkomorzy rusza  

z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,  

I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi, 

I skłoniwszy się grzecznie , w pierwszą parę prosi. 

Za podkomorzym szereg się gromadzi, 

Dane hasło, zaczęto taniec – on prowadzi” 

 W sobotę 14 stycznia w restauracji Fenix, 
na balu studniówkowym bawili się tegoroczni ma-
turzyści, rodzice, osoby towarzyszące i Grono Pe-
dagogiczne. Zebranych przywitała  Pani Dyrektor 
Jolanta Kapiszka  oraz przedstawiciele klas matu-
ralnych: Natalia Wenta, Łukasz Aleksandrowicz, 
Łukasz Górnicki.  

 Dobrą rzeczą jest dawać, gdy was proszą,
ale lepszą tak czynić, gdy niczego od nas nie żądają.

Kto daje, staje się bezgranicznie bogaty”.
      

 Khail Gibran

Sie pomaga i już… 
 

 
W dniu 15 stycznia 2017r. uczniowie  

Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia 

Ustawicznego w Słupsku  włączyli się w akcję  

XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.  

W tym roku pieniądze zbierane były dla ratowania 

życia i zdrowia dzieci na oddziałach 

ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 

opieki medycznej seniorom.  

Po przeliczeniu pieniędzy przez Sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupsku okazało 

się, że uczniowie zebrali 1102,16 zł. 
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 Były podziękowania, kwiaty, wspomnie-
nia  oraz symboliczna lampka szampana. W stro-
jach odświętnych,  urokliwych fryzurach i  pro-
fesjonalnych makijażach zaprezentowały się 
uczennice. Natomiast męskie stroje były kla-
syczne, zazwyczaj dominowały ciemne kolory:  
granatowy oraz grafitowy. Oczywiści nie zabra-
kło czerwonych akcentów w postaci krawatów, 
szelek, podwiązek i skarpetek. A wszystko po to, 
aby pomóc szczęściu… 

Humor dopisywał, każdy tańczył jak po-
trafił: osobno, w parze  lub ze wszystkimi. Two-
rzone były kółka, kółeczka, węże oraz inne ukła-
dy taneczne. Nie zabrakło również niespodzia-
nek. Przepiękny, taneczny układ choreograficz-
ny, przygotowany pod kierunkiem Pani Wioletty 
Burzyńskiej, przedstawili uczniowie klas techni-
kalnych: IVa i IVb. 

Choć studniówka trwała tylko kilka godzin to, 
na pewno pozostanie w naszej pamięci . Nie za-
pomnimy tych chwil, chwil radości, spontanicz-
ności i tej iskry młodości, a z nią nadziei i wiary. 
A  wszystko to, aż trudno uwierzyć, działo się  
na 100 dni przed maturą!.   
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Walentynki to dzień budzący uśmiech  
w naszych sercach … 

 14 lutego, to 
wyjątkowo ciepły 
dzień, mimo że pogo-
da za oknem nie dopi-
sała. W  tym dniu,  w 
naszej szkole  obcho-
dziliśmy Dzień Zako-
chanych, zwany po-
wszechnie Walentyn-
kami. Był  to dla nas 
czas na refleksyjne 
miłe sentymenty,  

czas na  zatrzymanie się i spojrzenie z sympatią na drugie-
go człowieka oraz obdarowanie go uśmiechem. Z zapałem 
przystąpiliśmy do działania. W pierwsze kolejności zosta-
ła uruchomiona  poczta walentynkową, z myślą o życze-
niach   i wierszykach , takich od serca , wręcz o miłości 
skierowanej do drugiej osoby. Przy okazji  świetnie bawi-
liśmy się. Każdego obdarzyliśmy słodkim podarunkiem, 
który oprócz tego ze był pyszny, posiadał załączoną , hu-
morystyczną sentencję miłosną. A wszystko po to, aby 
było radośnie i odświętnie.  

 Nie zapomnieliśmy także o zorganizowaniu kon-
kursu walentynkowego. Do konkursu przystąpiło łącznie 
47 uczniów oraz słuchaczy szkoły. Maksymalną  ilość 
punktów z testu uzyskali następujący uczniowie i słucha-
cze: Daniel Szałowiński, Bartosz Grabski, Ewa Grabska, 
Tomasz Kępa,  Dominik Chrystofiak, Daniel Wrzesień, 
Mateusz Mułyk i Michał Łągwa Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. Pragniemy również podziękować uczenni-
com: Patrycji Środzie oraz Klaudii Szamal za pomoc  
w zorganizowaniu Walentynek w szkole. 

Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, 
zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, 
nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo czło-
wiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Za-
myka się w sobie -  ks. Jan Twardowski 
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 „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych 
rękami także polskich instytucji Służb Bezpieczeństwa 
pozostających na usługach systemu przeniesionego ze 
wschodu. Trzeba ich przypomnieć przed Bogiem i hi-
storią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, 

w tym decydującym momencie naszych dziejów” –  

Jan Paweł II 

 W Zespole Szkół  Budowlanych i Kształcenia 
Ustawicznego w Słupsku można obejrzeć wystawę za-
tytułowaną: Żołnierze, którzy żyli prawem wilka.  

 Wystawa  upamiętnia losy żołnierzy  podziemia 
niepodległościowego, którzy walczyli o wolną i nie-
podległą Polskę w latach 1944 -1963. Na wystawie 
prezentowane są kserokopie archiwalnych materiałów, 
przekazane nam przez Instytut Pamięci Narodowej z 
Gdańska. Bardzo poruszające są biogramy i fotografie 
eksponowanych postaci, a w szczególności  losy sani-
tariuszki  Danuty Siedzikównej. To właśnie Żołnierze 
Niezłomni pokazali nam, jak trzeba kochać ojczyznę 
oraz walczyć o nią do ostatniej krwi. Wielu z tych, któ-
rzy  przeżyli koszmar wojny musiało stawić czoła tota-
litaryzmowi sowieckiemu. To oni byli mordowani, ka-
towani, osadzani w więzieniach i łagrach oraz skazy-
wani przez sędziów w Mundurach Ludowego Wojska 
Polskiego. Naszym obowiązkiem jest pamiętać, o tych 
którzy  mieli odwagę myśleć i mówić prawdę. Teraz 
my Żołnierzom Niepokornym oddajemy honor i kieru-
je do nich słowa: Cześć i chwała. 
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Żołnierze, którzy żyli prawem wilka 

Odpowiedź do zagadki logicznej 

Najpierw tniemy tort na krzyż. Następnie układamy 
wszystkie jego kawałki w jednej linii i jednym cięciem 

dzielimy je wszystkie na 2.  
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 „Powiedział 
Bartek, że dziś tłusty 
czwartek,  
a Bartkowa uwierzy-
ła, dobrych pączków 
nasmażyła” – mówi 
staropolskie przysło-

wie. W ostatni czwartek karna-
wału w naszych domach królują 
więc pączki, chruściki, oponki. 
Tradycja jedzenia pączków na 
słodko pojawiła się w Polsce w 
XVI wieku. Dawniej przygoto-
wując te słodkie drożdżowe 
ciastka do środka niektórych 
wkładano orzechy i migdały,  
a osoba, która trafiła akurat na 
pączek z „niespodzianką” miała 
cieszyć się szczęściem przez 
całe życie. Dziś na bok poszły 
kanapki i drożdżówki, królowa-
ły one – pączki. Z lukrem, pu-

drem, nadziewane… każdy zajadał się bezkarnie. Tradycji 
stało się zadość. Ponad 100 pączków i 34 100 kilokalorii 
(klasyczny pączek ma 341 kalorii, niespełna 6 gramów biał-
ka, ponad 50 gramów węglowodanów i około 13 gramów 
tłuszczu) rozpłynęło się w ustach uczniów Zespołu Szkół 
Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. 
Wszystkie klasy odpowiedziały na apel Samorządu 
Uczniowskiego.  

 Przedstawiciele klas poczęstowali swych ko-
legów, koleżanki oraz grono pedagogiczne i pracow-
ników szkoły własnoręcznie wykonanymi wypiekami. 
Pączki, oponki serowe, tradycyjne faworki i ciasta 
błyskawicznie znikały, co świadczy o tym, jak były 
pyszne! 

Dziękujemy wszystkim uczniom, dzięki którym mo-
gliśmy „osłodzić” sobie ten dzień. 

 

 

 

 

 

 W dniu 20 lutego br.  uczniowie z klasy Ia i Ic uczestniczyli w prelekcji z funkcjonariuszami  
z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku – mł. asp. 
Jackiem Chabrosem i mł. asp. Arturem Przybyszew-
skim na temat:„Przemoc, odpowiedzialność karna, 
czyny karalne, demoralizacja, środki zaradcze”. 
Głównym tematem rozmowy była odpowiedzialność 
karna nieletnich. Policjanci zwrócili uwagę nie tylko 
na prawa, ale także obowiązki uczniów, poruszyli 
tematy o wzajemnej tolerancji, cyberprzemocy i jej 

skutków prawnych. Podczas spotkania omówiono konsekwencje używania substancji psychoaktywnych. 
Młodzież również nie tylko zapoznała się ze zjawiskiem stalkingu, ale przede wszystkim uzyskała wiedzę, 
w jaki sposób bronić się przed nim oraz gdzie szukać pomocy. Organizatorami spotkania byli pedagodzy 
szkolni Marta Koleśnik- Boryńska i Renata Kłosowska. 

Prelekcja z funkcjonariuszem Policji 


