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POMORSKA KOMÓRKOMANIA 

 W dniu 14 grudnia 2017r. w Parku Naukowo-

Technologicznym w Gdyni odbyła się gala podsumowująca 

wojewódzką  kampanię edukacyjno - informacyjną  

„POMORSKA KOMÓRKOMANIA”. Za organizację na 

rzecz Fundacji DKMS akcji „KOMÓRKOMANIA” Zespół 

Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego otrzymał 

Certyfikat „Szkoły z Życiem”,który odebrały – Pani Elż-

bieta Krauczunas – wicedyrektor, Pani Marta Koleśnik -

Boryńska – pedagog szkolny (koordynator projektu) i Klau-

dia Malek z klasy IIa – przedstawiciel uczniów. 

Ze zgłoszonych 70 szkół dostarczono tylko 49 raportów z 

przeprowadzonych akcji „Dnia Dawcy”, w tym nasz. Zareje-

strowano 1426 potencjalnych Dawców. 

 

Rok 2,  numer 7 

Na parterze 
głównego bu-
dynku szkoły 
znajduje się 
zakupiony 
przez dyrekcję 
ENERGORO-
WER. Przyjdź 
i wypróbuj 
urządzenie  
wytwarzające 

energię . Dzięki energii uzyskanej podczas 
jazdy na rowerze, będziesz mógł nałado-
wać swoją komórkę.  

          ENERGOROWER  
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Gala Wolontariatu 2017 

Uroczystość odbyła się 5 grudnia 2017r. w sali Pol-

skiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, pod honoro-

wym patronatem Prezydenta Miasta Słupska oraz Starosty 

Słupskiego. Gala była okazją do promocji wolontariatu  

w środowisku lokalnym ale przede wszystkim okazją do 

podziękowania i wyróżnienia tych, którzy na co dzień wy-

kazują chęć bezinteresownego działania na rzecz drugiego 

człowieka. 

Spośród młodzieży szkolnej oraz dorosłych wybra-

no najbardziej zasłużonych wolontariuszy, którym zostały 

wręczone dyplomy i nagrody. Wśród tego znamienitego 

grona znalazła się również młodzież naszej szkoły. 

Wszystkim wolontariuszom, którzy tak chętnie po-

święcają swój czas, służąc pomocą innym – serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

O akcji zbiórki pluszaków 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Sa-
morząd Uczniowski we współpracy  
z Muszkieterami Szpiku zorganizował 
zbiórkę pluszaków dla dzieci z Oddziału 
Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka 
w Słupsku. Udało nam się zebrać mnó-
stwo pluszowych przyjaciół, jak również 
kolorowanki, kredki, płyty z bajkami dla 
młodszych i filmami dla starszych dzie-
ci. Cały wór prezentów został przekaza-
ny Muszkieterom 22 grudnia 2017r. 
Wszystkie przekazane przez uczniów  
i słuchaczy rzeczy pozwolą na stworze-
nie na Oddziale miejsca zabaw i rozryw-
ki, jak również wypożyczalni filmów dla 
dzieci. 
Wszystkim, którzy włączyli się do zbiór-
ki serdecznie dziękujemy i życzymy naj-
lepszego w Nowym Roku!!! 
Samorząd Uczniowski 
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HIP-HOP Bakcyl vol.2 

 

W ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego HIP-

HOP Bakcyl vol.2 odbyło się spotkanie z Przemysławem Kacą 

– autorem publikacji popularnonaukowej pt. „Hip- hop jako 

narządzie resocjalizacji młodzieży” oraz raperami ze Słupska i 

okolic – Rupitem i BaTyTem .  Celem spotkania było uświa-

domienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych 

wśród młodzieży, pokazanie alternatywy na spędzenie czasu 

wolnego w sposób konstruktywny.  Młodzi wykonawcy pre-

zentowali swoją twórczość, natomiast Przemysław Kaca mó-

wił o życiowych wartościach płynących z kultury hip-hop, roli 

hip-hopu  

w kształtowaniu postaw i zachowań młodzieży.  

Zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze hip

-hop (warsztaty hip-hopowe, pisanie tekstów, nagrywanie 

utworów, projekty graffiti, koncerty) okazać się może jednym 

z narzędzi, dzięki któremu młody człowiek zrezygnuje z de-

strukcyjnych form spędzania czasu wolnego. 

 

 Reklama  

ulubionej książki 

 W dniach od 5 października do 

30 listopada 2017 roku został przepro-

wadzony konkurs plastyczny dla  

uczniów, słuchaczy i kursantów  Zespo-

łu Szkół Budowlanych i Kształcenia 

Ustawicznego w Słupsku. Zadaniem 

uczestników konkursu było zareklamo-

wanie ulubionej książki, korzystając z  

dowolnej  techniki malarskiej lub rysun-

kowej. Okazało się, że dla wielu  na-

szych uczniów/ słuchaczy/ kursantów 

książka stanowi wdzięczny obiekt do 

reklamowania. Prace konkursowe były 

urokliwe i zachwycały oryginalnością. 

Zwyciężyła praca wykonana przez 

Agnieszkę Rolę – uczennicę klasy 

pierwszej Technikum nr 2 w Słupsku. 

Serdecznie gratulujemy Agnieszce, ży-

czymy twórczej pasji i samorealizacji na 

niwie artystycznej.   
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Tradycyjnie od wielu lat słuchacze i  kursanci kwalifi-

kacyjnych kursów zawodowych  Zespołu Szkół Bu-

dowlanych i Kształcenia Ustawicznego w zawodzie 

florysta oraz cukiernik przygotowują  świąteczne 

ozdoby i wypieki. W tym roku  udało się nam zorgani-

zować świąteczny  kiermasz  w Ratuszu.  Pod kierun-

kiem Pani Anny Borkowskiej  florystki wykonały 

przepiękne dekoracje świąteczne. Głównie  domino-

wały stroiki świąteczne oraz  wieńce adwentowe przy-

ozdobione bombkami, święcącymi  łańcuszkami, 

dzwoneczkami i świecami.  Na kiermaszu nie zabrakło 

atypowych choinek z kory brzozowej oraz oryginal-

nych  rozwiązań z żywych gałązek drzew i krzewów 

iglastych, przyozdobionych plastrami pomarańczy, 

laskami cynamonu, anyżu,  szyszkami i niepowtarzal-

nymi czerwonymi  kokardami. Wśród osobliwości 

świątecznych  znalazły się czerwone skrzaty  

i skarpety świąteczne.  

Wszystkie  dekoracje   zachwycały oryginalnością ,  

a niektóre z nich dodatkowo pachniały olejkami ete-

rycznymi. Oprócz  świątecznych  dekoracji, można 

było  zakupić  wypieki,  przygotowane przez  naszych  

cukierników, pod kierunkiem Pań: Ewy Lubarskiej, 

Agaty Giejbo, Grażyny Włoch.  

Ciasta świąteczne były wyjątkowe pyszne 

 i aromatyczne. Dużym zainteresowaniem kupujących 

cieszyły się pierniki, makowce, biszkopty oraz drobne 

ciasteczka. Dziękujemy władzom miasta Słupska za 

życzliwość i wsparcie naszych działań.  

Świąteczne ozdoby i wypieki  
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Ta jedyna niepowtarzalna… 

W dniach  od 15 listopada do 

15 grudnia  2017 roku został 

przeprowadzony konkurs na 

najpiękniejszą kartkę bożona-

rodzeniową. Celem konkursu 

było pobudzanie postaw kre-

atywności oraz  rozwijanie 

zdolności twórczych w wy-

miarze twórczym, duchowym  

i estetycznym uczniów, słu-

chaczy, kursantów. Prace konkursowe oceniane były 

kątem techniki wykonania, kompozycji, nowatorskiego 

ujęcia tematu  oraz estetyki wykonania.   Najpiękniej-

szą   kartkę świąteczną  wykonała  słuchaczka  I Li-

ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku – 

Pani Agnieszka Jankowska. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy samorealizacji na 

niwie artystycznej . 

IDĄ ŚWIĘTA 

 Tak wyglądały przygotowania do teledysku: IDĄ 
ŚWIĘTA. Niecodzienne  stylizacje fryzjerskie oraz ma-
kijaże powstały  pod kierunkiem p. Anny Durmaj, p. Jo-
anny Zubiel, p. Anny Komorek, p. Katarzyny Karol.  
Prezydent Miasta Słupska – Pan Robert Biedroń oraz 
wokalistka SARSA  podziękowali za pomoc w przygoto-
waniu młodzieży do teledysku. 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

 Wspólne kolędowanie ... 

Tegoroczna wigilia szkolna upłynęła pod hasłem 
„Wspólne kolędowanie – poznajemy talenty mu-
zyczne naszej szkoły”. 

Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Jolanta Ka-
piszka, składając wszystkim świąteczne życzenia. 

Następnie ksiądz Piotr Ratajczak opowiedział  
o tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Całą imprezę 
uświetniły występy naszych uczniów, którzy za-
prezentowali swój śpiew oraz grę na instrumentach 
muzycznych. 

Niespodzianką przygotowaną dla uczniów był wy-
stęp nauczycieli z repertuarem  kolęd przy akom-
paniamencie pana Piotra Nawackiego. 

Atmosfera towarzysząca imprezie była rado-
sna, ciepła i sprzyjająca integracji całej spo-
łeczności szkolnej. 


