
Oby udane, czego Wszy-
scy sobie życzymy !  

Dnia 2 września 2019 roku 
odbyła się w naszej szkole 
uroczystość inaugurująca 
nowy rok szkolny 2019/-
/2020. Dyrektor J. Kapisz-
ka wraz z młodzieżą ostat-
niej klasy technikum – IVa, 
powitała serdecznie całą 
szkolną społeczność, a 
szczególnie uczniów sześciu 
klas pierwszych – 4 klas 
technikum i 2 klas branżo-
wej szkoły zawodowej i 
nowych nauczycieli, życząc 
sukcesów w nauce i pracy, 
wytrwałości i wielu nieza-
pomnianych wrażeń.  

Maturzystom życzono uda-
nego roku pełnego pracy i 
przygotowań do egzami-
nów i podarowano im 
OSTATNIĄ DESKĘ RATUN-
KU, wierząc, że nie będzie 
potrzebna.  

Powitanie wokalnie umiliła 
Roksana Kulpa, nieformal-
nym hymnem budowlań-
ców- ,,Zbudujemy dom”, bo 
Wszyscy rozpoczęli-
śmy ,,budowanie” poprzez 
wiedzę w nowym roku 
szkolnym.  

 

 

 

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 

      Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

 Rozpoczynam y 
szkolną akcje wyborczą 
do Samorządu Szkolne-
go Wybory do zarządu 
Samorządu Uczniow-
skiego odbędą się 17 
października. 

Listę kandydatów, którzy 
zgłosili chęć ubiegania 
się o miejsce w Zarzą-
dzie SU: 

Patrycja Maniecka - 1B 
Nikita Kytaiev - 1B 
Adrian Lewandowski - 
1C 
Dominika Luhm - 1C 
Oliwia Sztylka - 1D 
Zuzanna Wendt - 1D 
Roksana Kulpa - 2A 
Joanna Książek - 2A 
Daniel Chabowski - 2A 
Jakub Bartosik - 3A 
Oskar Wajda - 3A 
Rafał Kawka - 3B 
Oskar Okołotowicz - 3B 

W dniach 02 - 16 paździer-
nika kandydaci prowadzą 
kampanię wyborczą - pla-
katy wyborcze na holu  
I piętra budynku głównego. 

 

Wszystko co doskonałe , dojrzewa powoli 
                  A. Schopenhauer
      

PAŹDZIERNIK 2019 

ROK 4, WYDANIE 1 

 Centka  

Ważne tematy: 

Wybory do zarządu Samorzą-
d u  U c z n i o w s k i e g o  
odbędą się 17 października. 

P o m ó ż  w  z a k u p a c h   
nowych książek do biblioteki 
szkolnej— Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa. 

Ruszyła akcja rekrutacja  
do gazetki szkolnej. 
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Budowlankowy quiz o 
praworządności 
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Polecam ... 4 
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Akcja "Sprzątanie świata 
- Polska" to są proste 
działania. 
Jak zawsze kulminacja Ak-
cji nastąpiła w trzeci week-
end września, w tym roku 
to 20-22 września. 
Temat tegorocznej edycji 
to "Nie śmiecimy - sprzą-
tamy - zmieniamy!" 
Szkolną akcję w piątek, 
20 września koordynowa-
ły panie B. Niechwiado-
wicz i K. Karol. 
Młodzież naszej szkoły 
podjęła działania, dzięki 
którym Wszyscy uczymy 
się nie tworzyć niepo-
trzebnych odpadów i bę-
dziemy stawać się coraz 
bardziej odpowiedzialny-
mi konsumentami, a w 

konsekwencji dzięki temu 
nie będziemy zaśmiecać 
ani w takim stopniu jak 
dotąd zużywać i niszczyć 
środowiska. To będzie sto-
sowana w praktyce filozo-
fia Zero Waste. 
I rzecz ważna jak nieśmie-
cenie i sprzątanie: zmiana 
- tak naszych indywidual-
nych nawyków, jak też 
zmiana procedur w insty-
tucjach i firmach na przy-
jaźniejsze środowisku (np. 
rezygnacja z jednorazo-
wych plastików). 
Nas, obywateli, bardzo 
interesuje to, aby Polska 
dobrze radziła sobie z 
przeciwdziałaniem za-
śmieceniu, z gospodarką 
odpadami, zmianami kli-

matycznymi, ochroną za-
sobów wodnych, ochroną 
lasów i mokradeł, z pro-
dukcją czystej energii i by 
stawała się coraz bardziej 
zasobooszczędna i ener-
gooszczędna... 
Zachęcamy zatem do pro-
mowania nieśmiecenia! 
Ten rok to - Rok 25-lecia 
Fundacji Nasza Ziemia.  

Sprzątanie Świata 2019 

charami, dyplomami oraz 
nagrodami. Było gwarnie, 
radośnie i zabawnie, po 
prostu dużo pozytywnej 
energii. A najważniejsze to, 
że pogoda nam dopisała. 
Cała społeczność szkolna 
wraz z gośćmi wspólnie 
biesiadowała „pod chmur-
ką” .  

Panowała wyjątkowo róż-
norodność kulinarna- od 
przepysznych jabłeczni-
ków, serników i makowców 
do grillowanych kiełbasek 
oraz surówek. Na zakoń-
czenie odbyło się pasowa-
nie klas pierwszych. 
Cieszymy się, że ta impre-
za miała charakter otwar-
ty i mogliśmy gościć 
uczniów i nauczycieli ze 
szkół podstawowych mia-
sta Słupska i okolic.  

Sport BUDuje 

Dnia 27 września 2019r,  
w Zespole Szkól Budowla-
nych i Kształcenia Usta-
wicznego w Słupsku odby-
ła się niecodzienna impre-
za pod hasłem „Sport BU-
Duje". Nie zabrakło naj-
ważniejszych gości – na-
uczycieli i uczniów szkól 
po d s taw ow y c h .  D l a 
uczniów szkół podstawo-
wych przygotowano wiele 
atrakcji sportowych oraz 
konkursów m.in. turniej piłki 
nożnej, konkurs rzutów do 
„kosza ", gry i zabawy na 
wesoło czyli tzw. „Maraton 
Budowlany” oraz pokazy 
fryzjerskie Młodzi entuzja-
ści budownictwa uczestni-
czyli w zajęciach warszta-
towych z murowania oraz 
w konkursie budowlanym 
pt: „Od teoretyka do 
praktyka”.  

 

Uhonorowano zwycięzców 
konkursów i turniejów pu-
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Dnia 12 września 2019 
roku, jak już od lat paru, 
nasza szkoła aktywnie 
włączyła się w ogólnopol-
ską akcję Narodowe Czy-
tanie, organizowaną przez 
Prezydenta RP od 2012 
roku. Podczas tegorocznej 
odsłony akcji Narodowe 
Czytanie, Para Prezy-
dencka zaproponowała do 
czytania Nowele polskie. 
Osiem lektur na Ósme 
Narodowe Czytanie! 

,,AKCJA OGÓLNOPOL-
SKA MIAŁA MIEJSCE 
7 WRZEŚNIA, A AK-

CJA SZKOLNA parę dni 
później, gromadząc w sali 
gimnastycznej szkoły, 
całą szkolną społeczność. 
N a u c z y c i e l e  
i uczniowie naszej szkoły 
włączyli się aktywnie w 
czytanie fragmentów no-
wel, a p. B. Niechwiado-
wicz przeprowadzała 
nawet bezpośrednią trans-
m i s j ę  n a  f b . 
Podz i ęk owa n i e  d la 
Wszystkich , którzy ak-
t ywn ości ą ,  pom ocą  
i obecnością włączyli się 
w Narodowe Czytanie 
2019. 

Współtworząc naszą akcję, 
popularyzujemy czytelnic-
two, udowadniamy, że 
piękno polskiej literatury 
ma moc, aby nas jedno-
czyć i zespalać wokół 
wspólnych celów i wspól-
nych wartości. 

Narodowe Czytanie  

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego  

rodowe, do kogo należy 
władza zwierzchnia w 
III RP oraz inne tym 
podobne. Celem zadania 
takowych pytań było 
sprawdzenie wiedzy 
uczniów, a także posze-
rzenie ich wiedzy. 
Udział w quizie wzięło 
pięćdziesięciu uczniów. 
Młodzież chętnie brała 
udział w quizie, z zaan-
gażowaniem odpowia-
dali na zadawane pyta-
nia. Zaskoczyła nas 

ogromna wiedza niektó-
rych uczniów na ten te-
mat. Organizatorzy mu-
sieli czuwać nad porząd-
kiem podczas trwania 
spotkania. W przygoto-
waniu quizu wspierał nas 
nauczyciel wiedzy o spo-
łeczeństwie, dyrekcja 
szkoły oraz nauczyciel 
j ęz y ka  p o ls k i eg o . 
Quiz to jeden z elemen-
tów realizacji programu 
edukacyjnego Młodzi 
Głosują.  

Budowlankowy quiz o praworządności  
Quiz przeprowadziliśmy 
w auli naszej szkoły. Py-
taliśmy między innymi o 
skład parlamentu, ilu 
posłów i senatorów liczy 
sejm, kto podpisuje się 
pod konstytucję, ile lat 
trwa kadencja sejmu i 
senatu, kto zarządza wy-
bory do parlamentu, w 
ilu czytaniach sejm roz-
patruje projekty ustaw, 
czy można być jednocze-
śnie senatem i posłem, co 
to jest zgromadzenie na-

„Dziś teksty te nie straciły nic 
ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kiero-
wać się szlachetnością i  solidar-
nością, że nie wolno nam stra-
cić wrażliwości na ludzką 
krzywdę ani zapomnieć o naszej 
historii" - Prezydent RP  
Andrzej Duda 

17 października wybory 
do Samorządu  

Uczniowskiego ! 



gazetki szkolnej redago-
wanej przez uczniów, 
poruszanie problematyki 
związanej z szeroko 
rozumianym środowi-
skiem rozszerzenie 
umiejętności nabywa-
nych na lekcjach języka 
polskiego, poznawanie 
gatunków dziennikar-
skich, próby własnej 
twórczości dziennikar-
skiej. 

Oto próbka tego, czym 
się zajmiemy! 

Głównym zadaniem 
naszego kółka jest jed-
nak przede wszystkim 
wydawanie gazetki 
szkolnej „CENTKA”, 
która zawierać ma infor-
macje, dotyczące bieżą-
cych wydarzeń z życia 
szkoły, kraju, świata, 

PASJA? TALENT?  
AMBICJE? 
ZNASZ TO? 
POTRZEBUJEMY CIĘ!!! 

W naszej szkole redago-
wana jest szkolna gazet-
ka ,,Centka". W tym roku 
szkolnym tworzymy ze-
spół redakcyjny złożony z 
kreatywnych i chętnych 
adeptów sztuki dzienni-
karskiej, gotowych zbie-
rać i redagować wiado-
mości i informacje z życia 
szkoły i rzeczywistości 
dookolnej. 

Nasze cele, to: tworzenie 

wasze zainteresowania – 
prezentować będziemy 
wasze pasje, recenzje –
książek i filmów, które 
warto obejrzeć; okiem 
fotoreportera- zdjęcia  
z ważnych imprez szkol-
nych; humor – zwłaszcza 
szkolny!!! 

Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapra-
szamy do współpracy! 

Zainteresowanych prosi-
my o zgłoszenia do biblio-
teki szkolnej, p. Beaty 
Niechwiadowicz lub  
p. Urszuli Szulc -  
Zacharzewskiej. 

  Serdecznie zachęcamy! 

 

 

  AKCJA — REKRUTACJA 

WWW.CKZIU.SLUPSK.PL 

Nie mieć żadnej myśli  
i potrafić to wyrazić – czyni 

dziennikarza (oto sztuka 
dziennikarstwa). 

                            Karl Kraus 

Główną bohaterką jest siedemnastoletnia Sky, która została 
adoptowana .Nie pamięta swoich biologicznych rodziców. Jej matka 
zastępcza, Karen, jest nadopiekuńcza i trzyma dziewczynę pod klo-
szem. Nastolatce udaje się przekonać opiekunkę, że pójście do li-
ceum nie musi być takie straszne, jak się wydaje. Perspektywa wy-
rwania się z domu była dla Sky czymś wyjątkowym. Nie przypuszcza-
ła jednak, że to nie pójście do szkoły, lecz jedno niepozorne wyjście 
do supermarketu i spotkanie Deana Holdera odmieni całe jej życie. 
Chłopak, od którego powinna trzymać się z daleka, zwraca na nią 
uwagę i coraz bardziej zaczyna się nią interesować. Nie zostawił 
dobrego wrażenia po ich pierwszym spotkaniu, lecz im więcej się o 
sobie dowiadują, tym bardziej ich życie zaczyna się zmieniać. Sky 
jest nieświadoma, jak wiele zapomniała ze swojej przeszłości. Dean 
jest dla niej przypomnieniem i odpowiedzią na niezadane jeszcze 
pytania. Jaki skutek może mieć związek z osobą, która wie o tobie 
więcej niż ty? Jak szokujące może okazać się to, co zostało zapo-
mniane? Jak bardzo można sie mylić w stosunku do kogoś bliskiego? 
To tylko kilka pytań, które rodzą się w głowie w trakcie lub po prze-
czytaniu powieści. 

Co można powiedzieć o tej książce? Pełna jest zwrotów 
akcji i zawirowań, których skutki są nieprzewidywalne. Interesująca  
i szokująca jednocześnie. Fabuła jest jedyna i niepowtarzalna. Głów-
ni bohaterowie zostali zaprezentowani w sposób niezwykły. Dwa 
przeciwieństwa, która łączy uczucie i wspólna historia.  

Gdyby ktoś zapytał mnie, czy polecam „Hopless” odpowie-
działabym, że tak, zdecydowanie.  Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że jest to typowa młodzieżowa historia o miłości, lecz po zagłębieniu 
się w treść, okazuje się, iż jest to książka niebanalna, inna niż 
wszystkie. Pokazuje także, że to, co uważamy za pewnik, wcale mo-
że nim nie być, a prawda jest zupełnie inna, niż mogłoby się wyda-
wać. Moim zdaniem „ Hopless” jest powieścią wartą przeczytania nie 
tylko przez młodzież. 

 

POLECAM …….   Patrycja Jarotek IV A 

Jedna z koleżanek poleciła mi książkę pt. 
„Hopeless”. Przeczytałam również pozytywne opinie na 
temat tej powieści, więc postanowiłam się z nią zapoznać. 
„Hopeless” to książka, która została wydana w 2013 roku. 
Napisała ją Colleen Hoover, amerykańska autorka best-
sellerów New York Times’a. Każde jej dzieło cieszy się 
ogromną popularnością wśród czytelników.  


