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  „Jest [historia] podstawowym narzędziem budowy naszej tożsamości indywidualnej i zbiorowej.  

Nie da się zamknąć w puszce nauki. Istnieje na każdym poziomie naszego odbierania świata 

K. Zamorski. 

 

Rok 3  numer 3 

Pamięć historii żyje w naszych domach 
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Dnia 25 października 2018 r. w naszej szkole została otwarta wystawa zorganizowana z okazji ob-
chodów 100-lecia Niepodległości Polski- Pamięć historii żyje w naszych domach. Eksponatami są pamiątki 
rodzinne uczniów, słuchaczy, nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia 
Ustawicznego. Zbieranie eksponatów i ich katalogowanie rozpoczęło się w czerwcu. Teren wystawy został 
podzielony tematycznie. Można zobaczyć m.in. dokumenty, monety, gazety, książki, zdjęcia, portrety, wa-
lizki i torebki, zegarki, elementy wyposażenia kuchni i pralni, wagi i inne przedmioty codziennego użytku.  

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację wystawy lub udostępnili tak cenne i swe-
mu sercu bliskie pamiątki rodzinne. Dziękujemy prof. dr. hab. Akademii Pomorskiej w Słupsku -  Panu 
Wojciechowi Skórze za wystąpienie podczas otwarcia wystawy.  

Pomysłodawca wystawy- Jolanta Kapiszka,  

koordynator wystawy- Justyna Kosicka i Beata Niechwiadowicz.  

Wystawa otwarta dla zwiedzających  
w dniach 25 października 2018 do 19 listopada 2018,   

w godzinach 13.00-16.00   
Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
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Dnia 31 października w trakcie długiej przerwy 
uczniowie mieli okazję wziąć udział w zabawach  
i konkursach z okazji Halloween przygotowanych 
przez panie G. Jakubowska i E. Kawalerowicz. Wśród 
tradycyjnych zabaw nie mogło zabraknąć znanego 
wszystkim jedzenia jabłka zawieszonego na sznurku 
czy owijania mumii. Był konkurs na najstraszniejszy 
makijaż i najbardziej oryginalną dynie. 

Zabawy halloweenowe 
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Bummmm!!!  
Trzecia siła w Mistrzostwach Słupska w Tenisie 

Stołowym. Gratulacje!!! 

 

W dniu 26 października br. w naszej szkole po raz ko-
lejny przeprowadzona została akcja 
#KOMÓRKOMANIA. 

Celem akcji było przeprowadzenie kampanii edukacyj-
no-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostne-
go oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca 
szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą de-
cyzję o takiej rejestracji.  

 W Polsce inicjatorem akcji rejestracji potencjal-
nych dawców jest Fundacja DKMS.  
Naszą intencją było również uwrażliwienie przede 
wszystkim uczniów na potrzeby drugiego człowieka,  
w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej 
nowotworem krwi. Jest to również wspaniała przygoda 
dla całej szkoły, która uczniom pomaga zapoznać się z 
inicjatywą wolontariatu oraz ma pozytywny wpływ na 
ukształtowanie pożądanych prospołecznych postaw  
i zachowań. 

Potencjalni dawcy rejestrowani byli przez inicjatorów 
akcji Panią: Beatę Niechwiadowicz i Martę Koleśnik-
Boryńską oraz pielęgniarkę szkolną – Panią Hannę Pe-
plińską. 

Wszystkim, którzy się zarejestrowali, serdecznie dzię-
kujemy, a tych, którzy nie mogli tego zrobić w tym roku 
zapraszamy do wzięcia udziału w akcji za rok! 

#KOMÓRKOMANIA Mistrzostwach Słupska w Tenisie  
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Konkurs: #cojaczytam, #wolne  
lektury” 

  

Co najchętniej czytają uczniowie/ słuchacze naszej 
szkoły? Już znamy odpowiedź na to pytanie. 

Tak prezentuje się SZKOLNA TOP  
LISTA BESTSELLERÓW: 

1.  Andrzej Sapkowski – saga Wiedźmin 

2. J.K. Rowling -  Hary Poter 

3.  Antoine de Saint-Exupéry -  Mały Książe 

4. J. R. R. Tolkien – Władca Pierścieni 

5. R. J. Palacio - Cudowny chłopak 

6. Harlan Coben - Nie odpuszczaj 

7. George R.R. Martin - Gra o tron 

8. Sherry Argov - Dlaczego mężczyźni kochają 
zołzy  

9. Neil Gaiman - Mitologia nordycka 

10.Colleen Hoover - It Ends with Us  

 

Listę przygotowali uczniowie Technikum nr 2 w 
Słupsku w składzie :Anna Skierka i Artur  
Kikhia . 
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Redakcja : nauczyciele bibliotekarze 

NIEPODLEGŁA NA USTACH I W SERCU 

 Cóż to była za dziwna, romantyczna Pani,  
Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej.  
Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy,  
Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy.  

Nasza szkoła z okazji 100-lecia 
Niepodległości Polski przygotowała kolej-
ną odsłonę PROJEKTU WOLNOŚĆ od 
wielu lat realizowanego przez uczniów ( w 
tym roku z klasy II B) pod kierunkiem pań: 
J. Kosickiej i U. Szulc-Zacharzewskiej. 
Tym razem prezentacja poświęcona została 
roli pieśni i poezji i stanowiła podsumowa-
nie całego przedsięwzięcia.   Cała szkolna 
społeczność  uczciła to wyjątkowe dla 
wszystkich Polaków Święto.  Punktualnie 
o godz. 11.11 został również odśpiewa-
ny  na szkolnym boisku Mazurek Dąbrow-
skiego (4 zwrotki) w ramach projektu Re-
kord dla Niepodległej realizowanego  
w całej Polsce, odśpiewano ,,wiele lat"  
z życzeniami dla Polski a cała szkolna spo-
łeczność utworzyła żywą flagę narodową. 
Całość poprowadziła p. U. Szulc- Zacha-
rzewska. 


