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Inauguracja roku szkolnego 2016/17 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 , odbyło się 

1 września 2016r. w auli budynku Zespołu Szkół Budowlanych  

i Kształcenia Ustawicznego  w Słupsku od odśpiewania Mazurka Dą-

browskiego. 

 Pani Dyrektor Jolanta Kapiszka powitała całą społeczność 

szkolną - rodziców, uczniów, słuchaczy, kursantów, nauczycieli oraz 

pracowników administracji i obsługi. Podkreśliła, że wszyscy spotkali-

śmy  się w historycznym dla naszej placówki momencie,  w pierw-

szym dniu jej funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1, numer 1 

Tegoroczny rok szkolny  to wyjątkowy rok zmian, no-

wych rozwiązań organizacyjnych i programowych  

w obszarze edukacyjnym. To rok  wyzwań, dla nas 

wszystkich, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. 

Wszelkie podejmowane przedsięwzięcia oraz działa-

nia wymagają wiele pracy i wysiłku od każdego z nas. 
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To my będziemy budowali tożsamość nowej placówki, ukształtujemy jej  

renomę w lokalnym środowisku, wskażemy kierunek, w którym będzie 

się rozwijała. Uwieńczeniem tego procesu winno być za kilka lat nada-

nie zespołowi  imienia i sztandaru — podkreśliła Pani Dyrektor. 

 Natomiast  słowa rzecznika praw dziecka Marka Michalaka 

powinny stanowić determinantę naszych działań, cyt.: Budujcie szkolne 

społeczności. Nie tylko te wirtualne, ale przede wszystkim te oparte na 

codziennym dialogu, współpracy, zrozumieniu.  

Szkoła to nie tylko edukacja – dajcie się dostrzec znakomitymi wynika-

mi w nauce, ale i postawą, która wykracza poza tradycyjnie rozumianą 

wiedzę. 

 Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Jolanta Ka-

piszka życzyła nauczycielom cierpliwości, wytrwałości, satysfakcji, 

natomiast uczniom/słuchaczom dużo zapału do nauki i pracy, jak 

najlepszych wyników, wielu sukcesów, a pozostałym pracownikom 

szkoły – spokoju i zadowolenia z wykonywanej pracy. Szczególnie 

miłym wydarzeniem było ogłoszenie całej społeczności szkolnej 

sukcesu   ucznia klasy III Technikum nr 2 Sebastiania Witasika. 

Sebastian Witasik otrzymał  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie edukacyjnej. 

Uroczystości odbyły się pod kierunkiem Pani Urszuli Szulc – Za-

charzewskiej. 

 

Podręczniki z przeszłością 

 W dniach od 12.09- 15.09.2016r. nauczycie-

le bibliotekarze zorganizowali kiermasz podręczników. 

Uczniowie mogli nabyć  tanie, używane podręczniki 

od kolegów z klas programowo wyższych. Wycenę 

podręczników dokonywał sam sprzedający. Najwięk-

szym zainteresowaniem cieszyły się podręczniki do 

nauki  języka angielskiego. 

 Oczywiście, kiermasz nie zaspokoił oczeki-

wań wszystkich chętnych. Jednak cieszymy się  

z faktu, że wśród młodych ludzi wzrasta świadomość 

ekologiczna a forma recyklingu nie należy już do rzad-

kości. Warto dbać o zasoby przyrody , a w szczegól-

ności o drzewa. Zatem, na kiermasz zapraszamy za 

rok. 
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Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP 

od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Ada-

ma Mickiewicza. 

  W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra 
Fredry, a w rok później Trylogii Henryka Sienkiewicza. Tegoroczna lektura 
– Quo vadis została wybrana podczas internetowego głosowania spośród 
pięciu propozycji. Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania 
krytyk literacki, literaturoznawca i eseista Tomasz Burek przygotował adap-
tację powieści oraz wybrał takie rozdziały, które mogą być czytane nieza-
leżnie od pozostałych. 

 Do Narodowego Czytania przyłączył się również Zespół Szkół 
Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. W dniach od 5 do 9 
września br. podczas długiej przerwy nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi oraz uczniowie czytali fragmenty Quo vadis.  Z dwunastu części 
wyznaczonych do adaptacji wybrano następujące teksty : spotkanie Petro-
niusza i Winicjusza; zamach na Ligię; ucieczka Ligii; Winicjusz, Ligia  
– odcienie miłości; pożar Rzymu; oskarżenie chrześcijan; amfiteatr; igrzy-
ska. Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego  przez Sejm i Senat 
RP Roku Henryka Sienkiewicza - w 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin 
i 100. rocznica śmierci pisarza. 

.  

 



 Centka  

Sprzątanie Świata 2016 

 Dnia 16 września 
2016 r. zaopatrzeni w kolo-
rowe worki na odpady, folio-
we rękawiczki oraz pozytyw-
nie zmotywowani szczytnym 
celem akcji wyruszyliśmy 
spod szkoły sprzątać wyzna-
czone tereny.  W akcji 
uczestniczyli uczniowie  
teoretycznej nauki zawodu  
w zawodzie sprzedawca,  

fryzjer i kucharz pod opieką pani S. Golec, pani U. Bocian 
i pani K. Karol; uczniowie klasy I A pod opieką pani M. Mitła-
szewskiej; uczniowie II a i II b  pod opieką pana D. Mikiprowi-
cza i pani A. Kuczerowskiej oraz uczniowie klasy II c (grupa 
monterów) pod opieką M. Nikel. 

 Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci. 
Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz 
zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu 
świadomych zakupów, unikaniu tworzenia odpadów i odpo-
wiednim nimi gospodarowaniu.  

 Mamy nadzieję, że podjęte działania nie zakończą się 
na tym jednym dniu, ale będą kontynuowane podczas całego 
roku. 

 

 

 

   

 

W dniu 21 września  

2016r. uczniowie klas 

technikum III a i III b 

(grupa budowlańców) 

wraz z opiekunem  

p. P. Nawackim wzięli 

udział w szkoleniu  

na temat zmian w prawie 

budowlanym.  

Szkolenie w Starostwie 

Powiatowym w Słupsku 

odbyło się pod patrona-

tem Pomorskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Bu-

downictwa.  

Przedstawione 

zmiany w prawie budow-

lanym dotyczyły m.in. 

przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych, rewi-

talizacji, wyrobów budow-

lanych, inwestycji w za-

kresie elektrowni wiatro-

wych i prawa energetycz-

nego.  

     

Prawo nie tylko dla prawników... 
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Odpowiedź do zadania Einsteina -Niemiec hoduje rybki  

Uczniowie teoretycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz na lekcjach tech-

nologii gastronomicznej z towaroznawstwem w ramach tematu: Ocena i tech-

nika sporządzania deserów przygotowali deser o nazwie tiramisu. Z przygo-

towanych surowców pod okiem nauczyciela p. Ewy Lubarskiej wykonali ćwi-

czenie stosując odpowiednie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,  

ze szczególnym uwzględnieniem higieny produkcji, właściwego przygotowa-

nia, przechowywania i podawania tego typu deserów. Zachęcamy do samo-

dzielnego wykonania tego smacznego deseru. Przepis poniżej. Smacznego :) 

 

Składniki: 

4 żółtka 

4 łyżki cukru 

500 g serka mascarpone 

skórka starta z 1 cytryny 

400 ml zimnego espresso 

40 ml brandy 

150 g - 200 g podłużnych biszkoptów 

gorzkie kakao 

Sposób przygotowania: 

Żółtka ubić z cukrem aż będą pieniste. Dodać mascarpone i skórkę cytrynową i wymieszać dokładnie łyżką całość. 

Przygotować płaskie, szklane naczynie. W miseczce wymieszać espresso z brandy. Zanurzać w tym szybko połowę biszkoptów  
i układać na dnie naczynia. 

Na biszkopty wyłożyć połowę masy z mascarpone. Powtórzyć procedurę z pozostałymi biszkoptami i ponownie przykryć warstwą 
mascarpone zużywając resztę masy. 

Odpowiedź do zadania o wizytówkach– Finlandia, Argentyna, Honduras, Australia, Kostaryka, Wenezuela, Hiszpania, Norwegia 

Technika wykonywania deserów w praktyce 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która odbywa się rokrocznie w ostatni piątek września. Ma ona 

na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapo-

mnieć, mają okazję nadrobić te zaległości. Natomiast dorośli – mogą popisać się doskonałą znajomością trudnych przypadków 

tabliczki mnożenia podczas… egzaminów! Kolejna - VI edycja wydarzenia odbyła się 30 wrze-

śnia 2016 roku. Główne motto akcji „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia zna-

ją” przyciągnęło społeczność szkolną Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 

w Słupsku. Zadania, ułożone pod kierunkiem nauczycieli matema-

tyki p. A. Reszki, p. E. Tymczak i p. J. Rodziewicza nie przypomi-

nały poważnych testów znanych z  życia, a egzaminatorami byli 

młodsi uczniowie, wydawałoby się mniej surowi i wymagający.  Każdy, kto odpowiedział poprawnie na 

wylosowane zadanie otrzymywał słodki upominek. Podczas długiej przerwy uczniowie mogli zmierzyć 

się z rozwiązywaniem zadań z mnożenia na czas i zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Zwycięz-

cami zostali uczniowie klas technikalnych: Oskar Zarzycki (klasa II a), Natalia Remus  

i Robert Skibiński (klasa II b). Zwycięzcom gratulujemy ! 

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
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"Pegaz na biegunach. Humor z zeszytów szkolnych".  

  

Oto imiona i nazwiska wyimaginowanych osób. Jeżeli litery ich 
imion i nazwisk ustawić w odpowiednim porządku - powstaną 
nazwy krajów skąd one pochodzą. Spróbujmy więc odgadnąć 
kraj ojczysty każdej z tych osób. 

     Jak będzie widać na przykładach, wizytówki są swego ro-
dzaju anagramami. 

Alf Dinnai  

Anna Tregy   

Dan Shour   

Ira Saulta   

Sara Kykot   

Lena Zuewe   

Ian Spahiz   

E. I. Gawron   
 

 

 Odyseusz zrzucił z siebie żebraczy strój i stanął w całej swojej 
okazałości przed przerażonymi zalotnikami. 

 Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia żona Minosa 
urodziła dziecko. 

 Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb. 

 Jednym z filozofów greckich był Demokryt z Abwery. 

 Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie robić u pana. 

 Chłop był wyciskany przez pana. 

 Na obrazie Chełmońskiego widzimy chłopa i woły, stoją bosi, 
ubrani w siermięgi i przepasani krajkami. 

 Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun uderzył 
w niego, a nie w dom. 

 Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

 Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za biednych, tylko 
za siebie. 

 Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba. 

 Jeżeli człowieka porazi prąd elektryczny, należy go wyciągnąć  
z kontaktu i zakopać w ziemi. 

 W Australii dotkliwie odczuwa się brak rąk do pracy i dlatego jest 
mały przyrost naturalny. 

 Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego skoro dziadek i ojciec 
nie mieli dzieci, to i my będziemy bezdzietni. 

 Aby ustrzec tasiemca przed chorobami, należy często myć ręce. 

 Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie 
powtórzy. 

Zadanie Einsteina       

 - Puk, puk! 
- Kto tam? 
- Matematyka. 
- Sama? 
- Nie, z zagrożeniem.  

Katechetka do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka!  

Legenda mówi, że zadanie to zostało wymyślone przez Einsteina. Według niego 98% populacji 
nie jest w stanie go rozwiązać...  
 
5 ludzi zamieszkuje 5 domów (domy stoją w linii obok siebie, 
patrzymy na nie tak jak byśmy stali przed nimi) w 5 rożnych 
kolorach. 

Wszyscy palą papierosy 5 rożnych marek i piją 5 rożnych na-
pojów. Hodują zwierzęta 5 rożnych rodzajów.  

 

Norweg zamieszkuje pierwszy dom 

Anglik mieszka w czerwonym domu 

Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego 

Duńczyk pije herbatę 

Palacz Rothmansow mieszka obok hodowcy kotów 

Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhille 

Niemiec pali Marlboro 

Mieszkaniec środkowego domu pija mleko 

Palacz Rothmansow ma sąsiada, który pija wodę 

Palacz Pall Malli hoduje ptaki 

Szwed hoduje psy 

Norweg mieszka obok niebieskiego domu 

Hodowca koni mieszka obok żółtego domu 

Palacz Philip Morrisow pije piwo 

W zielonym domu pija się kawę 

Możliwa jest tylko jedna odpowiedź!  
 
 

Pytanie: Kto hoduje rybki? 

 

Wizytówki 
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