
Urszulą Szulc – Zacharzewską  przeprowadziłyśmy 

panel dyskusyjny nt.: Książki, które polecam. 

Mamy nadzieję, że wszystkie wyżej wymienione for-

my aktywności spodobały się i jednocześnie zachęciły  

społeczność szkolną do  korzystania z zasobów biblio-

teki ZSB i KU.  
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PODSUMOWANIE SZKOLNYCH OBCHODÓW MMSB 

 . 
  Październikowy  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych obchodzony był pod hasłem: KSIĄŻKA, TO DOPIERO 

POCZĄTEK… 

 Tegoroczne święto obfitowało w liczne konkursy, wystawki 

i akcje czytelnicze i dostarczyło nam wielu cennych obserwacji  

i informacji o naszych czytelnikach. Przygotowałyśmy wystawę te-

matycznie poświęconą obchodom święta bibliotek w szkole oraz 

kącik dla miłośników książki, którym nie obca jest zasada bookcros-

singu: Przygarnij i uwolnij książkę. Ponadto zorganizowałyśmy wy-

stawy pt: Nowości książkowe, 2016- rok Henryka Sienkiewicza oraz 

Jan Paweł II – papież , który zmienił losy świata. Dla  zaintereso-

wanych wydarzeniami kulturalnymi przygotowałyśmy w formie wizu-

alnej ekspozycję zatytułowaną : Konfrontacje kulturalne. 

   Na stronie internetowej naszej szkoły przygotowałyśmy w wersji 

elektronicznej  informacje o nowościach wydawniczych.  

  W październiku dla naszych uczniów i słuchaczy, odbyły 

się  konkursy m.in. plastyczny: Kto czyta książki, ten żyje podwój-

nie, literacki: Znani ludzie pióra . Zorganizowałyśmy również spo-

tkanie z ciekawymi ludźmi kultury. Udało nam się zaprosić  Przemka 

Kacę autora ksiązki:Hip– hop jako narzędzie resocjalizacji młodzie-

ży oraz słupskich raperów– BaTyT i End Riu. Było odlotowo, hipho-

powo, a zarazem edukacyjnie i profilaktycznie. Fascynującą podróż 

w świat literatury i teatru odbyłyśmy  z uczniami technikum. Na 

żywo mieliśmy sposobność obejrzenia spektaklu Dziady wystawia-

nego w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku. Wspólnie z panią 
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 Uczniowie klas IA i IIC pod opieką pedago-
gów szkolnych – Pani Marty Koleśnik-Boryńskiej  
i Pani Renaty Kołosowskiej obejrzeli spektakl profi-
laktyczny „Bagno” zaprezentowany na scenie Teatru 
Rondo. Spektakl, wyreżyserowany przez Katarzynę 
Sygitowicz-Sierosławską powstał na kanwie książki 
„My, dzieci z dworca ZOO”. W role głównych boha-
terek wcieliły się Hanna Podskarbi i Aleksandra Stolz. 
Spektakl to uwspółcześniona, osadzona w naszych re-
aliach, tragedia bohaterek, których młodzieńcze ekspe-
rymenty z narkotykami skończyły się ugrzęźnięciem 
w nałogu. Tytułowe bagno znakomicie oddaje charak-
ter rzeczywistości, w której rozgrywa się dramat. Po-
zornie stabilne, ugruntowane życie, przez narkotyki 
zmienia się w pułapkę. Bohaterki, pozbawione  

p o m o c y   
z zewnątrz, 
zbyt późno 
zdają sobie 
sprawę, że 
dają się 
w c i ą g n ą ć  
i pochłonąć przez nałóg. Tragizm, przygnębiają-
cy fatalizm, jakim ogarnięte jest przedstawienie 
przeraża. Nie znaleziono tutaj pozytywnego za-
kończenia, znaleziono za to bardzo bolesną  

i mocną prze-
s t r o g ę .  
Po spektaklu 
na krótką 
d y s k u s j ę 
u c z n i o w i e 
spotkali się z 
P a n i ą 

Agnieszka Ciechanowską - specjalistą terapii 
uzależnień. 

 

 

 

Za oknem szaro, ponuro , zimno. Aby umilić jesienną 

aurę klasa 3 b zorganizowała w szkole Dzień Włoski, 

który odbył się 27 października br. 

A kto nie lubi pizzy?  

Wszyscy mieli okazję spróbować pysznej, domowej i 

przede wszystkim zdrowej pizzy serwowanej podczas 

przerw. Amatorów włoskiego placka nie brakowało. 
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 W piątek tj. 28 października 2016r., w Zespole 
Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w 
Słupsku odbyły się uroczystości upamiętniające postać 
Jana Pawła obchodzone  w ramach  Dnia Papieskiego. 
  

Pani Barbara Stakun wspólnie z ks. Piotrem Rataj-
czakiem  przygotowali prezentację multimedialną oraz 
opracowali program słowno – muzyczny z udziałem 
uczniów  Technikum nr 2 w Słupsku. Natomiast Pani 
Beata Niechwiadowicz   wzbogaciła całość przedsię-
wzięcia o ekspozycję upamiętniającą postać św. Jana 
Pawła II -  niezwykłego Człowieka i Papieża w dzie-
jach Polski i świata, Jego życie oraz  pontyfikat.  

Przygotowany materiał   dokumentował historię życia 
Jana Pawła II , od dzieciństwa w podkrakowskich Wa-
dowicach, aż po wybór na Papieża i obejmował okres 
ponad 26 lat trwającego wielkiego, charyzmatycznego  
pontyfikatu. W jednej chwili mogliśmy przenieść się  
w czasy licznych pielgrzymek Ojca Świętego, niemal 
do wszystkich krajów świata, być razem z Nim w chwi-
lach cierpienia i zamachu na Jego życie, a także  
w chwilach śmierci i pogrzebu.  

Jednocześnie  mogliśmy wysłuchać wypowiedzi wpły-
wowych postaci współczesnego świata, zgodnie przy-
znających, że zapamiętają Papieża  jako człowieka, któ-
ry zmienił losy wielu ludzi a nawet narodów, a swoimi 
uczynkami zasłużył na miano Świętego. Na zakończe-
nie uroczystości wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną 
pieśń papieża Barkę.   

Pani wicedyrektor - Elźbieta Krauczunas podzięko-
wała organizatorom: Pani Barbarze Stakun i ks. Piotro-
wi Ratajczakowi za przygotowanie uroczystości na 
cześć Papieża Jana Pawła II. Podziękowania zostały 
skierowane również  do uczniów – aktorów uroczysto-
ści: Klaudii Szynkowskiej Marcina Metzy, Natalii 
Piotrowskiej, Weroniki Kubisiak, Damiana Hinzy.  

 

Dziękujemy Ojcze Święty za Twoją Świętość i  pozostaniesz 
nam bliski w naszych myślach i sercach... 



  

  Żywa Biblioteka powstała w 2000 
roku w Danii. Jej inicjatorami byli młodzi ludzie 
skupieni wokół organizacji Stop przemocy, tam 
wyszło spontanicznie i chwyciło. W Słupsku pro-
jekt realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną oraz Stowarzyszenie Żywa Kultura. Akcja 
Żywa biblioteka ma konwencję biblioteki – są 
„książki” czyli przedstawiciele dyskryminowa-
nych środowisk i są „bibliotekarze”, czyli łącznicy 
„wypożyczający” książki i dbający o przebieg ak-
cji. 

 W dniu 28 października br. „czytelnikami” 
Żywej biblioteki zostali słuchacze liceum ogólno-
kształcącego dla dorosłych. W ramach projektu 
każdy z „czytelników” miał możliwość indywidu-
alnej rozmowy z osobami należącymi do grup 
społecznych lub środowisk obarczonych stereoty-
pami.  
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Z ludźmi, którzy ze względu na swoje poglądy, wy-
znanie, orientację seksualną, płeć czy zawód spoty-
kają się z dyskryminacją. Słuchacze skupieni w ma-
łych grupach odbywali 15- minutowe rozmowy  
z "żywymi książkami".  Książki – Buddysta, Kato-
lik, Bezrobotny, Emigrant, Niewidoma były pisane 
na bieżąco, w trakcie spontanicznego dialogu. Dla 
słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  
wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej i udział  
w projekcie Żywa biblioteka było pierwszym spotka-
niem "żywymi książkami".  

Słuchacze przyznali, że dla większości z nich była to 
ciekawa lektura, która wzbudziła wiele emocji i re-
fleksji. 

 

 

Spotkanie z astronomią 

26.października uczniowie klasy Ia i II LO naszej 
szkoły wzięli udział w „Spotkaniu z astronomią” po-
prowadzonym przez p. Aleksandra Trębacza - na-
uczyciela fizyki i matematyki, popularyzatora astro-
nomii, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, organizatora pierwszego specjalistyczne-
go Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego 
w podkrakowskich Niepołomicach, mającego jako 
główne zadanie szeroką popularyzację astronomii 
głównie wśród młodzieży. 
 



 

 

Podczas spotkania odbyła się multimedialna prelek-
cja edukacyjna - niepowtarzalny i jedyny w swoim 
rodzaju wykład popularnonaukowy bogato ilustrowa-
ny wspaniałymi materiałami wizualnymi poruszał 
następujące tematy:  
- Historia astronomii oraz jej zastosowanie w róż-
nych dziedzinach;  
- Poznawanie skali i struktury budowy Wszechświa-
ta;  
- Narodziny i koniec życia gwiazd;  
- Układ Słoneczny, powstanie planet, rodzaje i wa-
runki na nich panujące;  
- Ziemia jako niezwykła planeta na której panuje ży-
cie. 
Dzięki temu spotkaniu uczniowie naszej szkoły po-
szerzyli swoją wiedzę o nowe odkrycia naukowców, 
zmieniające współczesny obraz Wszechświata. 
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Boho jesienią 

Choć za oknem plucha i szaruga, u nas koloro-
wo i wesoło! 

Dnia 3 listopada 2016 r. odbył się konkurs 
fryzur jesiennych, którego tematem przewodnim 
było „Boho jesienią”. 

W szranki konkursu stanęli uczniowie teo-
retycznej nauki zawodu – fryzjer  III stopnia. Łącz-
nie oceniano 14 fryzur. Głosami całej społeczności 
szkolnej wyłoniono trzy pierwsze lokaty: 

I miejsce – Angelika Malek 

II miejsce – Kamila Zdral 
III miejsce  - Natalia Zych. 

Uczniowie stanęli na wysokości zadania, ponieważ 
wszystkie fryzury prezentowały wysoki poziom i 
oddawały klimat bieżącej pory roku oraz stylu bo-
ho. 

Jakie liczby naturalne napisane za pomocą dwu 
cyfr zwiększają się po usunięciu cyfry z lewej stro-
ny. 

Liczby naturalne 

Tylko złotówka 
1 zł = 1 zł 

1 zł = 100 gr 
10 gr = 0.1 zł 

100 gr = 10 gr * 10 gr 
1 zł = 0.1 zł * 0.1 zł 

1 zł = 0.01 zł 
1 zł = 1 gr  

Pytanie: Znajdź błąd w poniższym rozumowaniu 
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Słuchacze liceum ogólnokształcącego dla doro-
słych, szkoły policealnej dla dorosłych  
i kwalifikacyjnych kursów zawodowych Zespołu 
Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego  
w Słupsku uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki raka 
piersi. Spotkanie prowadziła Dorota Hrynkiewicz – 
rehabilitant pacjentów onkologicznych i po ma-
stektomii w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słup-
sku.  Do regularnych badań profilaktycznych i sa-
mobadania zachęcała również Elżbieta Małszycka 
– amazonka po obustronnej mastektomii. Oprócz  
obejrzenia pokazu multimedialnego uczestnicy 
spotkania mieli możliwość ćwiczenia umiejętności 
samobadania piersi na specjalnie przeznaczonym 
do tego fantomie. Zainteresowani mogli określić 
konsystencję i wielkość znajdujących się w fanto-
mach  podejrzanych zmian- guzków. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się temat dotyczący onkolo-
gicznych poradni genetycznych oraz testów gene-
tycznych pomocnych we wczesnym wykryciu 
uszkodzeń genów i ewentualnych zmian nowotwo-
rowych. 

W ramach 
obchodów 
Dnia Budow-
lańca w Ze-
spole Szkół 
Budowla-
nych  
i Kształcenia 
Ustawiczne-
go odbyło się 
szkolenie uczniów w ramach Akademii Murowania 
SILKA YTONG, czyli zajęcia praktyczne prowa-

dzone przez 
specjalistę Xella 
Polska. 
Uczniowie naj-
pierw odbyli 
krótkie szkole-
nie teoretyczne 
dotyczące mate-
riałów oraz no-

woczesnych systemów i technologii oferowanych 
przez Xella Polska, lidera energooszczędnych roz-
wiązań w budownictwie (Ytong, Silka, Multipor). 
Następnie brali udział w zajęciach praktycznych  
i murowali na cienkie spoiny fragment ściany  
z bloczków Ytong. Szkolenia to było bardzo przy-
datne i przygotowujące do przyszłych egzaminów 
praktycznych w kwalifikacji B18.Szkolenie zakoń-
czyło się wydaniem uczniom certyfikatów ukończe-
nia Akademii Murowania. Firma Xella Polska poda-
rowała szkole materiały budowlane i cenne pomoce 
dydaktyczne.  
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Akademia Murowania 

Czas przypiersić rakowi 

Odpowiedzi do zadań  

Liczby naturalne :Liczby zapisane za pomocą cyfr rzymskich np. IV (4) po skreśleniu 

I daje V (5). 

Tylko złotówka :  Błąd tkwi w czwartej linijce równania.  100 gr to oczywiście 10 gr * 
10, nie zaś 10 gr * 10 gr. 


