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Mamy to !!! 

 . 
  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

w Warszawie przyznała Zespołowi Szkół Budowlanych i 
Kształcenia Ustawicznego w Słupsku certyfikat Szkoła 
Demokracji. Znaleźliśmy się w gronie 50 wyróżnionych 
szkół z całej Polski. Nasza szkoła spełniła wszystkie kry-
teria do rozwoju społecznej aktywności, samorządności 
uczniowskiej  i praktycznej edukacji obywatelskiej. Pro-
jekt Szkoła Demokracji był realizowany pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 
 

 

Rok 1, numer 9 

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

 

Centka 

Zmień fryzurę  
w dobrym celu ! 

 
Zespół Szkół Bu-
dowlanych i Kształ-
cenia Ustawicznego 
w Słupsku i Funda-
cja Rak’n’Roll za-

prasza w dniu 10 czerwca br. do wsparcia ak-
cji  Daj włos!  Ta akcja to jednocześnie apel 
do wszystkich, którzy zmieniając fryzurę, 
chcieliby zrobić coś dobrego dla innych. Fun-
dacja zbiera włosy, które będą przeznaczone 
na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii, 
walczących z nowotworem. 

W akcji może wziąć udział każdy –  
Ty, on, ona, młody, starszy, niski, wysoki, 
szczupły, osoba o pełniejszych kształtach – 
każdy, kto ma minimum 25 cm naturalnych 
włosów do ścięcia i zmieniając fryzurę chce 
zrobić coś dobrego dla innych. 

Widzimy się 10 czerwca br., od 
godz. 10.00, w budynku Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Kształcenia Ustawicznego  
w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3. 
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 28 kwietnia odbyła się uroczystość poże-
gnania tegorocznych maturzystów uczniów klas 
trzecich liceum i czwartych technikum. Nasi 
„najstarsi” uczniowie i słuchacze mają już za sobą 
rok szkolny 2016/2017, chociaż przed niektórymi 
jeszcze egzaminy maturalne. Ceremonia prowa-
dzona była przez Witolda Kozerę i Klaudię Hład-
niuk przy obecności dyrekcji, grona pedagogicz-
nego, pracowników szkoły, słuchaczy, uczniów  
i ich rodziców. Tak jak w poprzednich latach oka-
zało się, iż klasy maturalne naszpikowane są oso-
bami godnymi nagrodzenia.  

Wyróżnienia  otrzymali : 
klasa IV A technikum 

- Łukasz Aleksandrowicz 
- Adam Komodołowicz 
- Kamil Kędziora 

klasa IV B technikum 

- Piotr Cacko 
- Katarzyna Modliszewska 
- Kacper Hesse 

klasa IV C technikum 

-  Dawid Mielewczyk  
- Dominik Chrystofiak  
- Anna Totzka  
- Michał Kul 
- Mateusz Mułyk 
- Adrian Niburski  
- Arkadiusz Wasielewski 

klasa III liceum 

- Małgorzata Bednarek 
- Paulina Kowalska 
- Krzysztof Urzykowski 

Dziękujemy każdemu z Was, że wybraliście tę 
drogę, że mogliśmy się spotkać, że budowaliście 
historię Zespołu Szkół Budowlanych i Kształce-
nia Ustawicznego w Słupsku. 

 

Czasem nie 
zaszkodzi, jak 
się nad sobą 

zamyślisz.  

To lepsze niż 
gdybyś miał 

lekkomyślnie 
przeżywać swą 

młodość  

i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb,  

który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, 
każda. 

Czasem nie zaszkodzi... 
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Promujemy  
odnawialne  

źródła energii 

 9 maja 2017 r. w Zespole Szkół Budow-
lanych i Kształcenia Ustawicznego odbyła się 
konferencja promująca odnawialne źródła ener-
gii ze szczególnym uwzględnieniem energii 
słońca, a co za tym idzie fotowoltaiki. Organiza-
torem spotkania był szkolny zespół SUN TE-
AM. Zespół uczestniczy w konkursie badaw-
czym - Postaw na słońce i jednym  
z wyznaczonych zadań przez organizatora kon-
kursu było zorganizowanie konferencji. Konfe-
rencja podzielona była na panele tematyczne do-
tyczące odnawialnych źródeł energii, pozyski-
wania prądu ze słońca dzięki mikroinstalacjom 
fotowoltaicznym, jak słońce może pracować dla 
nas i kto jest prosumentem, o możliwościach 
dofinansowania mikroinstalacji. Ekspertami by-
li: Zespół Sun Team, Robert Jaworski z Akade-
mii Pomorskiej, Monika Lewkowicz z firmy So-
lar Energy S.A. , Beata Maciejewska - pełno-
mocniczka do spraw zrównoważonego rozwoju  
i zielonej modernizacji miasta Słupska. Swoją 
obecnością konferencję zaszczycił Prezydent 
Miasta Słupsk - Robert Biedroń, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanow-
ska, prezesi spółek miejskich oraz zaproszeni 
goście. 

. 

„Budowlanka” mocno promuje odnawialne źró-
dła energii zgodnie z kierunkiem kształcenia, jaki ma  
w swojej ofercie – technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej. Po konferencji chęć głębszej współ-
pracy z zespołem Sun Team zadeklarowała pełnomoc-
niczka do spraw zrównoważonego rozwoju i zielonej 
modernizacji miasta Słupska - Beata Maciejewska oraz 
prezes Engie EC Słupsk - Marek Bączkiewicz. 

. 
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 9 maja w Naszej szkole odbył się po raz pierw-
szy Dzień Otwarty. Przygotowane atrakcje zaprezen-
towano w godzinach popołudniowych, między 12.00  
a 14:00. Zaplanowano szereg ciekawych występów, 
wystawy, projekcje hologramów, szybki kurs projek-
towania w SketchUpie oraz gry i zabawy przeznaczo-
ne dla gimnazjalistów, którzy przyszli tego dnia obej-
rzeć szkołę.  

Gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli zajrzeć do nie-
mal każdego zakamarka Naszej szkoły.  
 Przedstawiciele Samorządu Szkolnego za-
mienili się w przewodników i oprowadzali po szko-
le naszych gości, wręczając im na powitanie infor-
matory szkolne, w których zawarte były podstawo-
we wiadomości na temat działalności szkoły.  
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Redakcja: nauczyciele bibliotekarze 

Starali się też odpowiadać na wszystkie nurtujące 
pytania zadawane przez rodziców lub samych gim-
nazjalistów. Podczas zwiedzania nasi goście mogli 
również uczestniczyć w pokazach fryzjersko- ko-
smetycznych, zbudować z klocków makietę swoje-
go domu marzeń, zatańczyć, zjeść doskonały żurek, 
wygrać nagrody w międzygimnazjalnym konkursie 
języka angielskiego lub potyczkach matematycz-
nych. 
Już teraz zapraszamy za rok na następny Dzień 
Otwarty! 

 Dnia 26 kwietnia 2017 r. uczniowie teore-
tycznej nauki zawodu w zawodzie Sprzedawca                              
wraz z opiekunem Panią Urszulą Bocian wzięli 
udział w wycieczce do Herbaciarni                            
mieszczącej się w pięknie utrzymanym zabytko-
wym Spichlerzu Richtera tuż obok Zamku Ksią-
żąt Pomorskich w Słupsku.  

 Uczniowie poznali nie tylko sposoby eks-
pozycji, reklamowania i sprzedaży towarów,                    
ale również mogli dokonać oceny organoleptycz-
nej wielu różnorodnych gatunków herbat             
ze wszystkich kontynentów. Herbaty podawane 
są tutaj w ładnej zastawie, a czas parzenia odmie-
rzają małe klepsydry. W herbaciarni można też 
wypić kawę lub czekoladę, zjeść deser lodowy 
czy ciasto.  

 Dobra herbata, przytulna kameralna at-
mosfera, bardzo miła obsługa, ciekawa wystawa 
sprawiają, że herbaciarnia jest zaczarowanym 
miejscem, gdzie można spędzić czas zapominając 
na chwilę o otaczającym nas świecie.  

Wycieczka do Herbaciarni 


