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Żywa lekcja  życia... 

Rok 2,  numer 9 

22 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z raperem Miro-

sławem Kolczykiem o pseudonimie artystycznym  KOLAH 

z uczniami /słuchaczami ZSB i KU w Słupsku. Można rzec, 

że KOLAH zainaugurował otwarcie świeżo odnowionej sali 

gimnastycznej. Klimat spotkania niecodzienny, wzruszają-

cy, a wręcz  refleksyjny. Artysta w formie hip- hopowej mu-

zyki, opowiedział o swoim zmaganiu z uzależnieniem od 

środków odurzających.  Była to żywa lekcja życia i świadec-

two prawdziwej walki z demonami przeszłości – narkoma-

nią oraz wiezieniem.  Ekspresyjny muzyczny przekaz spo-

tkał się z dużą życzliwością młodych ludzi, a artystę uhono-

rowano gromkimi brawami.  

Ważne, że we współczesnym świecie nie brakuje ludzi  do-

brej woli, którzy niosą przesłanie innym i mają odwagę mó-

wić prawdę o sobie i  w ten sposób przestrzegać innych 

przed wejściem do świata narkotyków. Dziękujemy za prze-

kazane i udostępnione  materiały przez wolontariuszy Fun-

dacji Dobrowskaz. 
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Tłusty czwartek… nie pozwolił nam się sobą 

wspólnie cieszyć i wypadł sobie w ferie.  

Ale nie załamaliśmy się – jak to mówią „Jak nie 

kijem go, to półką, bo na pałkę za późno”– i 22 

lutego urządziliśmy sobie PO-TŁUSTY CZWAR-

TEK. Ciasta, pączusie i faworki cieszyły nasze 
oczy i podniebienia, ale… nie mogliśmy pozwolić, 

by miłośnicy zieleniny obrzucali nas smętnym 

wzrokiem. Do po-tłustego dołączyliśmy więc  

i CHUDY CZWARTEK, z szeroką gamą owoców 

i sałatek w ofercie. 

Najedliśmy się do syta, a i do sakiewki coś nam 

skapło… Wszystkie pieniądze pozostały do dyspo-

zycji klas . 

 

  W dniu 14 stycz-
nia br. uczennice 
klasy II a zaanga-
żowały się w 26 
Ogólnopolski Finał 
WOŚP, którego 
celem była zbiórka 
pieniędzy:                         

”Dla wyrównania 
szans w leczeniu 

noworodków”. Poświecenie czasu, energii jak  
i chęć niesienia pomocy są niezwykle cenione. Po 
raz kolejny przekonaliśmy się,   iż na zgłoszonych 
wolontariuszach można polegać. Serdecznie dzię-
kujemy za szczególną postawę, pełną wrażliwości, 
otwartości, empatii. Zachęcamy do działań w na-
stępnych latach!  
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Mistrzem być”... czyli kolejne spotkanie z Panem Mar-
cinem Prusem, który w ramach kampanii profilaktycz-
nej odwiedził nas 27 lutego. Ten wielokrotny reprezen-
tant Polski w piłce siatkowej mówił o spełnianiu ma-
rzeń, dążeniu do sukcesu, ale też przeszkodach, które 
towarzyszą nam na co dzień. Przypomniał o ważnych 
dla społecznego rozwoju postawach sprzyjających 
spełnianiu ich życiowych marzeń i aspiracji. 

„Zwracamy tutaj uwagę na różne postawy spo-
łeczne, jak chęci, determinacja, szacunek wo-
bec drugiej osoby, ale też na takie elementy, 
które są zagrożeniem dla młodego człowieka, 
czyli używki, rzeczy, które są związane z nie-
bezpieczeństwem, czy to na drodze, czy poprzez 
komórki, poprzez nieuważanie na drodze. Dla-
tego to spotkanie zbiera w sobie bardzo dużo 
elementów, na które ja muszę znaleźć odpo-
wiedź i zarazem młodzież tak zaciekawić, żeby 
oni mieli zasiane w sercu odrobinę przemyśle-
nia. Jeżeli to przemyślenie zostanie zasiane, 
drogą facebookową - już tutaj spokojnie moż-
na to wykorzystać, aby zebrać z nich owoce 
tego spotkania. Okazuje się, że wraz z tym, co 
robimy, te owoce są coraz bardziej widoczne, 
bo młodzież sama pisze. Tutaj może się boi, ale 
kiedy trafia do tego środowiska internetowego, 
oni się tam zdecydowanie lepiej czują, zdecy-
dowanie bardziej się otwierają i są przede 
wszystkim bardziej przychylni temu, co się do 
nich mówi.” 

Spotkanie z Marcinem Prusem –  

byłym reprezentantem  
Polski w piłce siatkowej 

 

Książka Pana Marcina Prusa pt 
Mistrzem być! dostępna jest w bi-
bliotece szkolnej  . Zapraszamy  ! 
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Żołnierze, którzy żyli prawem wil-
ka… 

Dnia 1 marca 2018 r.  w naszej placówce odbyły 
się uroczystości upamiętniające  żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego, którzy walczyli o wol-
ną i niepodległą Polskę w latach 1944 -1963. 
Przygotowany projekt  multimedialny o żołnie- 
rzach niezłomnych, autorstwa  Pani Barbara Sta-
kun poruszył serca uczniów, słuchaczy i nauczy-
cieli. Ponadto społeczność szkolna miała sposob-
ność zapoznać się z  wystawą przygotowaną 
przez Panią  Danutę Panczochę i Barbarę Stakun. 
Na wystawie  zaprezentowane zostały  materiały 
archiwalne przesłane przez Instytut Pamięci Na-
rodowej. Bardzo wzruszające były biogramy pre-
zentowanych postaci m.in. mjr Zygmunta Szen-
dzielarza, ppłk Łukasza Cieplińskiego, rotmistrza 
Witolda Pileckiego, sanitariuszki Danuty Siedzi-
kównej.   

W trakcie trwania uroczystości panowała 

zupełna cisza. Uświadomiliśmy sobie wzajemnie, 

że pamięć o żołnierzach niezłomnym jest naszym 

obowiązkiem. 

 Jakże ożyły w naszych sercach  słowa 

wieszcza A. Mickiewicza  „Jeśli zapomnę o nich, 

Ty , Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Teraz  hi-

storia,  żołnierzom niepokornym oddaje honor  

i  kieruje te  słowa: „Cześć i chwała”. To była 

wyjątkowa dla  nas żywa lekcja historii, dotyczą-

cej  najtrudniejszych kart z dziejów Polski.  

Panie: Dyrektor mgr Jolanta Kapiszka 

oraz wicedyrektor Anna Kuczerowska podzię-

kowały za zaangażowanie i  udział  

w uroczystościach związanych z obchodami Na-

rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
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Dnia 3 marca 2018 r. w Gdańsku odbył się etap okręgowy 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W olim-
piadzie wzięli udział uczniowie klasy IIIA: Klaudia Szyn-
kowska, Natalia Kunc, Dawid Macheta, Mateusz Waraksa 
oraz uczennica klasy IIIB: Klaudia Szamal. Opiekunem by-
ła p. Monika Mikolcz-Borowiec.   16 marca 2018 r. zostaną 
ogłoszone wyniki, zwycięzcy przejdą do etapu centralnego 

Pierwszy etap już za nami … 

Kino Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury 
zaprasza młodzież do udziału w 12. edy-
cji konkursu „Mój pomysł na film”. 
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skie-
rowany jest do uczniów w wieku 13-19 
lat. Jego celem jest popularyzacja sztuki 
filmowej oraz zachęcanie młodzieży do 
aktywności twórczej. Prace konkursowe 
można zgłaszać w kategorii PLAKAT 
do dowolnego filmu (fikcyjnego bądź 
istniejącego). Technika wykonania pla-
katu dowolna, format od A3 do A1. 
Obowiązuje forma papierowa.  
Termin składania prac w bibliotece 
szkolnej mija 19 maja 2018 roku. 
Lista zakwalifikowanych prac zostanie 
ogłoszona do 10 czerwca 2018. 
Organizator planuje przyznać nagrody 
pieniężne, po trzy w każdej kategorii. 
Wysokość nagród zależeć będzie od do-
finansowania przyznanego przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. 
W dniach 26 - 27 czerwca 2018 plano-
wane są finałowe pokazy konkursu MÓJ 
POMYSŁ NA FILM, gala wręczenia 
nagród oraz wydarzenia towarzyszące: 
koncert, pokaz filmu oraz spotkanie  
z gościem specjalnym . 

Konkurs „ Mój pomysł na 
film” 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze

Święto wszystkich Pań 
Raz do roku jest taki dzień,  

Który przemija jak piękny sen... 
Wszystkie kobiety, panie i matki  

W dniu tym dostają pachnące 
kwiatki... 

 8 marca dziewczęta 
z naszej szkoły przecierały 
oczy ze zdziwienia, widząc 
swoich kolegów odświętnie 

odzianych i pod krawatem. 
Przyczyną tak niecodzien-
nego, ale jakże miłego dla 
oka widoku było przypada-
jące na ten dzień Święto 
Kobiet. Chłopcy postarali 
się i dołożyli wszelkich sta-
rań, aby płeć piękna na dłu-
go zapamiętała tegoroczne 
obchody.  

 
 
Uczniowie z klasy III c 
oraz przedstawiciele 
Samorządu Uczniow-
skiego   wręczali kwia-
ty i składali życzenia 
wszystkim Paniom. 

 

Z okazji Dnia Kobiet 
w Galerii Podkowa w Słup-
sku mieszkanki naszego mia-
sta  mogły wziąć udział  
w pokazie fryzjersko-
kosmetycznym zorganizowa-
nym przez uczennice kształ-
cące się w naszej fachowych 
porad fryzjerskich udziela-
nych przez uczennice kształ-
cące się w zawodzie fryzjer, 
dobrać fryzurę szkole. Na 
miejscu można było skorzy-
stać z i zapoznać się z nowościami kosmetyczny-

mi wyprodukowanymi przez słupską firmę ko-
smetyczną Loton. Podczas pokazu panie, te duże  
i te małe mogły 
skorzystać z fa-
chowych porad 
fryzjerskich i ko-
smetycznych, 
wystylizować 
paznokcie i do-
brać fryzurę. 

 
Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

będą czasem nadziei i niech przyniosą 
Państwu wiele szczęścia i radości, 

tak byście zawsze z ufnością spoglądali  
w przyszłość z życzeniami  

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
pracownicy administracji i obsługi 

Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 
w Słupsku 


