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Debata Oksfordzka – Prawa dziecka są przestrze-
gane/łamane przez dorosłych  

  

Jeśli trzy słowa wyrażą coś lepiej  
i zabawniej niż cztery, to świetnie, użyj trzech! 

J. Carroll   

20 listopada w Światowy Dzień Praw Dziecka spo-

łeczność Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Usta-

wicznego w Słupsku wzięła udział w debacie – Prawa dziec-

ka są przestrzegane/ łamane przez dorosłych. Debata była 

zorganizowana przy współpracy z Stowarzyszeniem Każde 

Dobre Serce Słupsk oraz Miejską Biblioteką Publiczną. 

Mówcami byli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych  

i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku oraz V Liceum Ogól-

nokształcącego im. Z. Herberta w Słupsku. 

Po wylosowaniu stron nasi przedstawiciele- Kamila 

Kołbuch, Karolina Michałejko i Sebastian Witasik udali 

się na 5- minutową naradę, by zebrać argumenty potwierdza-

jące tezę: prawa dziecka są przestrzegane przez dorosłych. 

Chwila namysłu i debatę rozpoczęto. Strony wypowiadały 

się naprzemiennie. Oj, działo się! Argument, kontrargument, 

teza, antyteza… Publiczność zadawała pytania, członkowie 

jury czuwali nad merytoryką wypowiedzi. Emocje fruwały  

w powietrzu a mówcom wciąż było mało. A kto wygrał? Ar-

gumentacje obu stron były tak trafnie dobrane, że nie udało 

się wskazać zwycięscy. My jednak wierzymy, że wśród nas 

jest więcej zwolenników tezy, że prawa dziecka są przestrze-

gane przez dorosłych. 

 

Rok 2,  numer 6 
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Mikołajkowe potyczki z matematyką 

 Dnia 6 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Budowla-
nych i Kształcenia Ustawicznego odbyły się 
 „ Mikołajkowe potyczki z matematyką”. Przedstawiciele 
wszystkich klas rozwiązywali  zagadki, w których należało 
wykazać się nie tylko umiejętnością sprawnego wykonywa-
nia podstawowych  działań matematycznych, ale również 
sprytem i spostrzegawczością. Celem była wspólna zabawa  
i pokazanie całej społeczności szkolnej, że matematyką 
można się również bawić. Rywalizacji drużyn z poszczegól-
nych klas towarzyszył Mikołaj, który dzielnie wspierał 
uczestników zabawy. Walka była wyrównana.  
Z okazji Mikołajek wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami, 
a w nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim 
klasom serdecznie gratulujemy. 

W I etapie konkursu "Gwiezdny Krąg" 
zwyciężyli Hubert Włodarczyk i Norbert 
Jefimczyk.  

12 grudnia reprezentować będą naszą szko-
łę w II etapie, który odbędzie się 12 grudnia 
w Starostwie Powiatowym w Słupsku.  

Gwiezdny Krąg 
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Wczoraj (05.12.2017r.) zakończyły się rozgrywki SOM SPG 
w tenisa stołowego.  
W grach indywidualnych wzięło udział 37 zawodników.  
Nasi uczniowie zajęli następujace miejsca w klasyfikacji: 
4 miejsce Dawid Kiljan,  
6 miejsce Wiktor Swędrak, 
9 miejsce Łukasz Lipiński,  
14 miejsce Cezary Kochanowski. 
W grach podwójnych zajęliśmy 2 miejsce (Dawid Kiljan i 
Wiktor Swędrak), natomiast w generalnej punktacji wyprzed-
zili tylko nasi ,,zawodowcy"z Warcina.  
Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantom! 
 

 

 Wielkie brawa dla chłopaków  
z naszej szkoły! 

 

SZKOLNA TOP LISTA BESELLE-
RÓW 

Co najchętniej czytają uczniowie/ słucha-
cze naszej szkoły?.Już znamy odpowiedź 
na to pytanie .Tak prezentuje się 
SZKOLNA TOP LISTA BESELLE-
RÓW: 

1. Nelle Harper Lee – Zabić drozda 

2. J. D Salinger – Buszujący w zbożu 

3. Suzane Collins – Igrzyska śmierci 

4.  Jo Nesbø –  Pierwszy śnieg 

5. Paul Begg – Kuba rozpruwacz 

6. Marcin Gutowski- Krime story 

7. Stieg Larsson – Trylogia Millennium , 
Gayle Forman – Zostań, jeśli kochasz 

8.   Andrzej Sapkowski – saga Wiedźmin, 
Jo Nesbø – Trzeci klucz i Czerwone gar-
dło 

9. E. L. James  - Pięćdziesiąt twarzy 
Greya 

10. Jo Nesbø – Człowiek nietoperz 
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Dnia 7 grudnia odbyło się pasowanie na 

ucznia. Był to dla nas szczególny dzień. Tyle emocji  

i wrażeń towarzyszyło nam w tym  dniu. Przedstawi-

ciele z poszczególnych klas pierwszych musieli się 

wykazać umiejętnościami nie tylko intelektualnymi, 

ale i sprawnościowymi. Jury w składzie – Pani Dyrek-

tor Jolanta Kapiszka oraz uczniowie klas wyższych,  

w swoich osądach byli bezstronni, głównie brali pod 

uwagę kreatywność, oryginalność, wiedzę  i spryt.  

Konkurencji było wiele, ale  każdą udało się nam po-

konać. W niektórych konkurencjach przewagę mieli 

uczniowie klasy I a, a w niektórych  uczniowie klasy 

przeciwnej. Najważniejsze, że była to fantastyczna dla 

nas zabawa, która w ostateczności zakończyła się re-

misem. Oczywiście nie zabrakło konkurencji przewi-

dzianych dla wychowawców klas pierwszych – Pani 

Justyny Kosickiej oraz Pani Katarzyny Karol. Obie 

Panie udzieliły bezbłędnych odpowiedzi na pytania 

dotyczące klasy. Ale w tym przypadku wiedza nie by-

ła najważniejsza, najważniejszy był humor i uśmiech 

na twarzach. Na zakończenie uroczystości,  uczniom 

klas pierwszych Technikum nr 2 w Słupsku wręczono 

Akt Pasowania.  Koordynatorem uroczystości był Pan 

Dariusz Duda. 

 

Dużo emocji, uśmiechu i fajnej  
zabawy 
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W Zespole Szkół Budowlanych  

i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, akcja 

rejestracji potencjalnych Dawców szpiku od-

była się 8 grudnia 2017 r. , w godzinach od 

8.00 – 11.30, w gabinecie pielęgniarki szkol-

nej. Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli. 

Uczniowie pełnoletni rejestrowali się jako po-

tencjalni dawcy szpiku. Ci zaś, którzy nie 

ukończyli 18 lat i nie mogli zostać dawcą 

szpiku, materialnie wsparli akcję  

# KOMÓRKOMANIA. 

Organizatorzy szkolnej akcji - p. Marta 

Koleśnik- Boryńska, p. Beata Niechwiado-

wicz i p. Hanna Peplińska- pielęgniarka szkol-

na serdecznie dziękują wszystkim, którzy  

w jakikolwiek sposób wsparli akcję # KO-

MÓRKOMANIA. Bez Was na pewno nie by-

łoby możliwe pomyślne zrealizowanie Dnia 

Dawcy Szpiku na terenie naszej szkoły. 

 

#KOMÓRKOMANIA 

 Pamiętaj – każda pomoc jest lepsza od stu rad  

Celem akcji jest przeprowadzenie akcji eduka-

cyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kost-

nego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny 

Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świa-

domą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji reje-

stracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS. 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

 

22 listopada 2017r. odbył się w naszej 

szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS. Do 

konkursu przystąpiło 25 uczniów. Najwięcej punk-

tów zdobyli uczniowie: Kinga Puzdrowska kl. IA  

i Mateusz Sekuła  kl. I B. Obydwoje zakwalifiko-

wali się do etapu miejskiego II MIEJSKIEJ OLIM-

PIADY Z WIEDZY O HIV/AIDS pod hasłem  

Świadomy wybór – zdrowe życie, który odbył się  

8 grudnia 2017r. Mocno trzymaliśmy kciuki za na-

szych reprezentantów. Byli dzielni. Bogatsi w do-

świadczenia obiecujemy, że w następnym roku 

pójdzie nam lepiej. 

Dziękujemy Kindze i Mateuszowi za godne 

reprezentowanie społeczności naszej szkoły. Pozo-

stałym uczestnikom szkolnego etapu konkursu ser-

decznie dziękujemy za wzięcie udziału i zaprasza-

my w przyszłym roku szkolnym. 

Podsumowanie kampanii Zacho-
waj trzeźwy umysł 

W Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło 

się podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Za-

chowaj trzeźwy umysł. Jednym z laureatów kon-

kursu plastyczno-literackiego Na skrzydłach przy-

jaźni został uczeń klasy Ib Rafał Kawka. Otrzy-

mał dyplom oraz nagrodę przyznaną przez Funda-

cję Trzeźwy Umysł, którą wręczyli: Pani Krystyna 

Danilecka – Wojewódzka – Zastępca Prezydenta 

oraz Pan Piotr Adamski – Prezes Fundacji Trzeź-

wy Umysł. 

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych wszelkim 
dobrem.  

Nowego Roku  spełniającego wszelkie marzenia: 
szczęścia , zdrowia i dużo radości . 

 


