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DRUŻYNA SUN TEAM Z ZESPOŁU SZKÓŁ BU-
DOWLANYCH  

I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  
ODEBRAŁA NAGRODĘ  

 Prawie 200 uczniów z całej Polski wzięło udział  
w gali wręczenia nagród w projekcie - konkursie Fundacji 
Banku Ochrony Środowiska „Postaw na słońce”. Konkurs 
trwał przez cały rok szkolny 2016/2017. 

 W klasyfikacji końcowej drużyna Sun Team z Ze-
społu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  
w składzie : Eliza Kępa, Anna Skierka, Urszula Sosnow-
ska, Weronika Luhm, Natasza Górnicka, Wiktoria  
Wojewoda, Kamil Lisek, Bartosz Bińczyk, Artur Kikhia, 
Arkadiusz Wasielewski, zajęła: 

II miejsce w I etapie konkursu, 

II miejsce w II etapie konkursu, 

II miejsce w GRAND PRIX. 

Uroczystość zorganizowano 4.10.2017 r.  
w Ministerstwie Środowiska.  

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Sła-
womir Mazurek, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Środowiska, Mariusz Gierej -  
prezes zarządu Fundacji Banku Ochrony 
Środowiska oraz Barbara Lewicka-
Kłoszewska, wiceprezes zarządu Fundacji 
Banku Ochrony Środowiska. Projekt 
„Postaw na słońce” odbywa się już po raz 
trzeci i został objęty honorowym patronatem 

Ministra Środowiska. Jego celem jest upo-
wszechnienie wśród młodzieży wiedzy na 
temat korzyści środowiskowych i ekono-
micznych, jakie daje wykorzystywanie od-
nawialnych źródeł energii, a w szczególno-
ści ogniw fotowoltaicznych.  Ważne jest 
również przedstawienie praktycznych możli-
wości zastosowania paneli w funkcjonowa-
niu domów jednorodzinnych, wielorodzin-
nych oraz budynków urzędowych oraz upo-
wszechnienie tej wiedzy wśród społeczności 
lokalnych..  
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Projekt realizowany jest w formie międzyszkolnej rywali-
zacji. 

 W ramach projektu uczniowie brali udział w kon-

kursach: badawczym i filmowym. Dzięki uczestnictwu  

w projekcie uczniowie nabyli wiedzę dotyczącą odnawial-

nych źródeł energii (OZE) oraz samodzielnie przygotowali 

projekty instalacji. Organizowane były przez nich również 

konferencje, w których udział wzięło łącznie ponad 3 tysią-

ce osób. Rezultatem prac uczestników konkursu filmowego 

było stworzenie ponad 50 reportaży, prezentujących funk-

cjonowanie instalacji OZE. Nadzór merytoryczny nad  

realizacją projektu sprawowała Pani Marzena Mitłaszew-

ska. 

 Czas mija, a my znów  mamy II miejsce :)  

 Brawo chłopaki ! 

Serdecznie gratulujemy sukcesu !!! 
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Wystawa : Książka nas łączy 

 W tym roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych  odbywa się pod hasłem: Książka nas łączy. Z tej 

okazji została przygotowana wystawa, która ma na celu  roz-

budzenie oraz kształtowanie kultury czytelniczej wśród 

uczniów i słuchaczy naszej placówki. 
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Jest  taki dzień... 

Dnia 13 października 2017 roku w Zespole 

Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  

w Słupsku obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. 

Tego dnia uczniowie mieli okazję podziękować na-

uczycielom i 

pracownikom 

szkoły za cięż-

ką pracę i trud 

włożony w 

edukację oraz 

wychowanie.  

W uznaniu 

zasług i osią-

gnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej pani Dy-

rektor Jolanta Kapiszka ży-

czyła wszystkim nauczycie-

lom i pracownikom obsługi 

sukcesów w następnych 

latach pracy. Były życzenia 

i słowa uznania za serdecz-

ność, cierpliwość, wyrozu-

miałość i przekazaną wie-

dzę. Na twarzach zgroma-

dzonych można było do-

strzec wzruszenie i refleksję. 

 Z okazji święta uczniowie z klasy technikum  

i liceum pod 

kierunkiem 

pani Anny 

Reszki i pani 

Doroty Kul-

czyńskiej 

przedstawili 

inscenizację, 

w której zobrazowali jak trudno być nauczycielem i 

jakie wyzwania stoją przed pedagogami naszej szkoły 

każdego dnia. Po części artystycznej przedstawiciele 

Samorządu Słuchaczy złożyli serdeczne życzenia 

wszystkim pracownikom szkoły wręczając kwiaty. 

Słodkie życzenia  

 Wykształcenie to dar 

najcenniejszy, którego nic  

i nikt nie jest w stanie nas po-

zbawić… 

W podziękowaniu za trudną 

pracę i wskazanie właściwej 

drogi, pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału 

do kształtowania naszego pokolenia, abyście 

uczyli nas pokonywania trudności i kierowania 

się w życiu tylko dobrem.  

Potrzebne nam są wzorce, i Wy, drodzy Nauczy-
ciele, Nimi jesteście.  
W imieniu Samorządu Uczniowskiego życzymy 
wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również 
uśmiechu każdego dnia. 

Dzień Edukacji Narodowej to święto ca-

łej społeczności szkolnej. To dzień, w którym 

uczniowie okazują swoją wdzięczność szczegól-

nie tym, którym serdeczna troska o dobro wy-

chowanków, głęboki humanitaryzm, życzliwy 

stosunek do świata i ludzi oraz wierność wybra-

nej służbie społecznej towarzyszy  przez całe 

życie. 
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Zasłużeni Polacy Patronami  
Słupskich Ulic 

11 października 2017 r. w auli budynku na-

szej szkoły  odbyło się  podsumowanie konkursu 

pt. Zasłużeni Polacy Patronami Słupskich Ulic. 

 Na konkurs wpłynęło 50 prac   

z różnych szkół miasta Słupska. Tematyka samego 

konkursu była nam bliska, z uwagi na fakt realizo-

wania podobnego projektu autorstwa IPN - u,   

2 lata temu. Przedsięwzięcie miało na celu zwróce-

nie uwagi  uczniów i rozbudzenie zainteresowania 

sylwetkami wybitnych Polaków, którzy są jedno-

cześnie patronami naszych ulic. Oceniając prace, 

Komisja Konkursowa odniosła się do wkładu pre-

zentowanych postaci  w obszarze politycznym, 

społecznym, gospodarczym. Zwróciliśmy uwagę 

na tych Polaków, którzy  przez historię zostali za-

pomniani,  a w czasach obecnych na nowo ich od-

krywamy i podziwiamy ich za ofiarną działalność 

na rzecz narodu polskiego. 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały 

prace zwycięzców konkursu: Karoliny Maksymo-

wicz – uczennicy ZSEiT - Pierwsza w Polsce uda-

na transplantacja serca, Marty Litwin i Weroniki 

Witasik – uczennic II LO - Stefan Starzyński – pre-

zydent i nadzieja na potęgę Warszawy oraz Cyryla 

Przepiórki, Oskara Adacha i Sebastiana  

Witasika – uczniów ZSBiKU - Władysław Grab-

ski – twórca współczesnej złotówki. 

Za wkład pracy  

i  zaangażowanie 

uczestnikom konkur-

su wręczono nagrody 

i dyplomy. Dodatko-

wo atrakcją ufundo-

waną przez Zbignie-

wa Konwińskiego, 

posła na Sejm RP, 

jest  wyjazd   uczest-

ników konkursu do 

Warszawy. Wszystkie osoby biorące udział  

w przedsięwzięciu uhonorowano na pamiątkowym 

zdjęciu. Koordynatorem konkursu była Pani Beata 

Chrzanowska, natomiast  opiekę merytoryczną nad 

organizacją konkursu sprawowała Pani Justyna Ko-

Autor: Danuta Sterna 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

Idźmy naprzód z nadzieją 

W piątek tj. 20 października 2017r., w Zespole 
Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  
w Słupsku odbyły się uroczystości upamiętniające 
postać Jana Pawła II, obchodzone  w ramach  
„ Dnia Papieskiego”.  

 Tegoroczny XVII Dzień Papieski obcho-
dzony był pod hasłem „Idźmy naprzód  
z nadzieją”. Sformułowanie hasła jest znamienne, 
ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez 
Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Pa-
pieża Polaka. Hasło tegorocznego Dnia Papieskie-
go jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Mille-
nio  Ineunte.  

  

 

 Pod kierunkiem Księdza Piotra Ratajczaka 
została przygotowana prezentacja multimedialna 
tematycznie  nawiązująca do Światowych Dni 
Młodzieży.  

Mieliśmy jeszcze raz sposobność odświeżyć w na-
szej pamięci słowa kierowane do młodzieży przez 
Papieża Jana Pawła II, a później przez jego następ-
ców – papieża Benedykta XVI oraz Franciszka. 
Dodatkową narrację stanowił  program słowno – 
muzyczny z udziałem uczniów  Technikum nr 2  
w Słupsku - Klaudii Szynkowskiej i Marcina Met-
zy. Oprawę wizualną uroczystości stanowiła wy-
stawa, autorstwa Pani Barbara Stakun, wykonana 
na cześć  niezwykłego Człowieka i Papieża w dzie-
jach Polski i świata - św. Jana Pawła II.  

Na zakończenie uroczystości wspólnie zaśpiewali-
śmy pieśń „Błogosławieni miłosierni”. 
Pani dyrektor Jolanta Kapiszka i Pani wicedyrektor 
Elźbieta Krauczunas  podziękowały organizatorom 
oraz uczniom przygotowującym uroczystości.  

 


