
 

PCE-ZSP  - specjalistyczne hasła reklamowe 

  

Centrum Codziennej Creatywności. 

Powiatowe jest  celowe. Powiatowcy to profesjonaliści. 

Nasza szkoła. Nasza publikacja. Nasza droga do sukcesu. 

Powiatowcy na końcu miasta. To początek drogi. 

Dobrze współpracować i kreować logistyczne przestrzenie. Centrum przyciąga. 

Z Powiatowym Ci się przeczyta. 

PCE- unosi się w powietrzu, a nie w zeszycie. 

My pracujemy, abyś się uczył. 

PCE - jest dobre, a nie nudne. 

Śledź nas na fb, a zdobędziesz świat. 

Ucz się – będziesz mądry. 

To nie jest zwykła edukacja - to jest cały proces powiązany z programami. 

Odwiedź facebooka: 

https://www.facebook.com/pcezsp/ 

 

https://www.facebook.com/pcezsp/


 

 

Poznanie ekosystemu Parku Oliwskiego 

Dnia 29 listopada 2017r ośmioosobowa  grupa młodzieży  kl.IVTŻ  wraz z opiekunem 
Jolantą Kozłowską wzięła udział  w wycieczce do Trójmiasta w ramach projektu „Otwarte 
umysły”. 

 Celem wycieczki było poznanie ekosystemu Parku Oliwskiego oraz rozwinięcie 
umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym . Ułatwieniem były 
umieszczone na drzewach lub obok krzewów tabliczki informujące o nazwie gatunkowej. 
Drzewostan w Parku Oliwskim jest bardzo stary – niektóre drzewa noszą miano pomnika 
przyrody, jak np. rosnący tam żywotnik olbrzymi.. Park Oliwski jest ostatnim z ogrodów 
miejskich Gdańska. Liczący kilkaset lat ogród dzisiaj funkcjonuje jako zabytkowy park, 
pełen ciekawych egzemplarzy drzew i krzewów, Alei Lipowej, stawów i wspaniale 
zagospodarowanej zieleni. 

 Tego samego dnia młodzież  zwiedziła Akwarium w Gdyni ,gdzie zapoznała się z 
ekspozycjami fauny i flory Morza Bałtyckiego oraz problemu zanieczyszczenia tego 
ekosystemu. Ponadto obejrzała organizmy żyjące w rafie koralowej, poznała  organizmy 
biotopów toni oceanicznej, gęstych tropików Amazonii. W Sali Dydaktycznej obejrzała 
ekspozycje ścienne przedstawiające technikę badań, penetracji i eksploatacji mórz i 
oceanów. Zapoznała się z rozmieszczeniem geograficznym ryb i ssaków, a także 
anatomią, morfologią i ekologią organizmów mórz i oceanów. 

 Wycieczka w ramach projektu „Otwarte umysły” pozwoliła młodzieży rozwinąć wiedzę i 
umiejętności z dziedziny dendrologii  oraz poszerzyć wiedzę naukową na temat fauny i 
flory mórz, oceanów i wód śródlądowych. 

 

 

 



 

Zobacz - Armwrestling w PCE 

 Armwrestling w PCE 

    14 grudnia 2017 roku odbyły się kolejne szkolne zawody w siłowaniu na rękę. Tym 
razem w zmaganiach przy stole brały udział także dziewczęta. Do rywalizacji w kategorii 
open przystąpiło 7 dziewcząt. Emocjonujące pojedynki wyłoniły zwyciężczynię, którą 
okazała się  Izabela Stocka z klasy III Tbe. Chłopcy rywalizowali w trzech kategoriach 
wagowych: do 65 kg, do 78 kg i powyżej 78 kg. Kategorię najlżejszą wygrał Filip Cirocki 
z kl. II a, kategorię średnią – Damian Żuchowski z kl. III Tlb, zaś najcięższą – Bartosz 
Adamczyk z kl. II a. Tradycyjnie zawodnik wygrywający kategorię + 78 kg zostaje także 
zwycięzcą kategorii open. Także w roku szkolnym 2017/18 najsilniejszym uczniem w 
siłowaniu na rękę został Bartosz Adamczyk 

 

 



 

Otrzymali Stypendium Pana Marszałka 
Mieczysława Struka 

  Otrzymali Stypendium Pana Marszałka Mieczysława Struka 

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się Gala Stypendialna w 
ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży- mieszkańców 
województwa pomorskiego. Udział wyróżnionych uczennic z naszej szkoły był 
szczególnie istotny ze względu na fakt, iż stypendia dla młodzieży uzdolnionej w 
zakresie przedmiotów zawodowych zostały przyznane w naszym województwie po raz 
drugi. 

Pan Marszałek pogratulował i podziękował Dyrektorom szkół za wysokie osiągnięcia 
uczniów. 

W gronie tegorocznych stypendystów znalazły się uczniowie z naszej szkoły z klasy III A 
sprzedawca Natalia Patocka  z  klasy III Tla  logistyk Dawid Klejna. Podczas Gali 
stypendyści  otrzymali z rąk Pana Marszałka Mieczysława Struka pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

 

 



 

W PIŁCE SIATKOWEJ 

 11 grudnia 2017r. w naszej szkole odbył się coroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 

Drużyn Mieszanych. Prawo startu miały drużyny poszczególnych klas naszej szkoły w 

składzie 3 dziewcząt i 3 chłopców. Jak można było się spodziewać, zawody cieszyły się 

wielkim zainteresowaniem, ponieważ do rozgrywek przystąpiło aż 13 drużyn . Tegoroczny 

system rozgrywek został podzielony na wyłonienie najlepszych drużyn klas I, II, III i IV.  Do 

półfinału dostały się klasy IV Tlb, IB, III Tla i II Tlb. O pierwsze miejsce walczyły II Tla z II 

Tlb, a o trzecie zagrały IV Tlb z IB. Warto zaznaczyć, że klasa IB debiutując, bardzo dobrze 

zaprezentowała się  w turnieju. 

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce- III Tla 

II miejsce- II Tlb 

III miejsce- IV Tlb 

IV miejsce- I B 

 

 

 



 

Wyniki Konkursu "Każdy budować może" 

 Tegoroczna II edycja konkursu „Każdy budować może” doczekała się rozstrzygnięcia. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 

Regulamin konkursu przewidywał dwie kategorie: 

- prezentacja o tematyce budowlanej, 

- wykonanie modelu o tematyce budowlanej. 

Dotarło do naszej szkoły 28 prac konkursowych 4 prezentacje i 24 modele. 

Autorzy włożyli dużo pracy w modele i w prezentację, wszystkie były przemyślane i 
staranne. 

Wszystkie prace są arcyciekawe, jednak mogliśmy przyznać tylko trzy miejsca w każdej 
kategorii. Jednak dwie prace zajęły jednocześnie miejsce III. 

Nagrodzonymi pracami są: 

w kategorii „Prezentacja o tematyce budowlanej” 

1.       Kinga Klassa i Weronika Zielińska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w 
Wicku. 

2.       Arkadiusz Asmus Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi 
Lęborskiej 

3.       Magdalena Serwańska Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi 
Lęborskiej 

  

w kategorii „Wykonanie modelu o tematyce budowlanej” 

1.       Jan Jones Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej 

2.       Paweł Radtka Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach 

3.       Kamil Breskie Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach 

oraz Zuzanna Monczak i Zuzanna Bikowska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w 
Wicku. 

  

                Ponadto Dyrektor przyznał wyróżnienie dla pracy Piotra Duboka i Filipa 
Sulkowskiego – Zespół Szkół w Cewicach 

  

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz opiekunom za udział w konkursie, a zwycięzcom 
gratulujemy!! 



 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12.12.2017 roku podczas „Dni 
otwartych” w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy ulicy Amii Wojska 
Polskiego 31 o godzinie 1100. 

 

 

Licealiada - piłka ręczna dziewcząt - rozgrywki 
powiatowe. 

 Licealiada - piłka ręczna dziewcząt - rozgrywki powiatowe. 

W dniu -  29.11.2017 odbyła się Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt. Do zawodów 
zgłosiły się 4 zespoły. Uczennice z PCE, LO2, LO1, ZSGZiA. Mecze zostały rozegrane 
każdy z każdym. "Nasze dziewczyny" graly jako pierwsze z ZSGZiA. Niestety przegrały 1 
bramka wynik 5-6 dla "Rolniczaka". Kolejny mecz LO2 wygrana 12-9 dla naszych 
szczypiornistek. Ostatnie spotkanie dziewczyny zagrały z LO1 i również wygraly z 
wynikiem 9-3. Przeliczając zdobyte bramki we wszystkich meczach PCE zdobyło 26 
bramek ZSGZiA - 26 bramek Dziewczyny przysporzyły niesamowitych emocji. Sport 
uczy pokory. W te rozgrywki włożyły nie tylko swoje umiejętności techniczne czy 
sprawność fizyczną ale przede wszystkim serce i wolę walki do ostatniej sekundy. 
Dziewczyny dziękujemy za walkę. Jesteście niezastąpione! 

Skład drużyny : A. Puzdrowska- niezastąpiona bramkarka, A. Zielińska, A. Dawidowska, 
M. Pełka, W. Kukuł, K. Piotrowska, J. Langa, D. Warych, K. Marszk, M. Jazdzewska, K. 
Orpel, A. Furmaniak, W. Kujawska, N. Lis . 

Opiekun : Klaudia Brzózka 



 

 

 

Uczniowie wrócili z 1 batalionu 
zmechanizowanego pełni nowych wrażeń! 

 Uczniowie wrócili z 1 batalionu zmechanizowanego pełni nowych wrażeń! 

W minionym tygodniu uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym odwiedzili 
1batalion zmechanizowany w Lęborku. W ramach wizyty uczniowie poznali sprzęt, który 
jest na wyposażeniu jednostki wojskowej. Ćwiczyli również,  pod okiem instruktorów, na 
placu apelowym musztrę,  a następnie w czasie zajęć z wychowania fizycznego po 
intensywnej rozgrzewce poznawali podstawy walki wręcz. 

Uczniowie wrócili do szkoły pieszo. 



 

 

 

Nowości edukacyjne w PCE! 

 Nowości edukacyjne w PCE! 

Nowe kierunki kształcenia przygotowane przez PCE na rok szkolny 2018/2019 poznała 
w piątek 10.11.2017 r. młodzież z klas III gimnazjalnych w Nowej Wsi Lęborskiej i 
Redkowicach. Przyszli absolwenci tych placówek zostali zaznajomieni z ofertą 
edukacyjną naszej szkoły na poziomie technikum i „branżówki”. Nowością w oddziałach 
technikalnych są dwa profile: 

•     technik budowy dróg; 

•     technik ochrony środowiska (profil pożarniczy). 

Dla branżowej szkoły I stopnia planujemy także nowość – klasę uczącą się 
zawodu krawiec            o profilu produkcja i projektowanie odzieży. Zajęcia 
praktyczne dla uczących się tej profesji mogłyby się odbywać w lęborskiej firmie NFM 
Production. 

Spotkanie promocyjne w Gimnazjum w Nowej Wsi Lęborskiej prowadził Dyrektor PCE – 
Pan Artur Obolewski. Młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Redkowicach 
propozycje kształcenia w „Budowlance” przedstawił doradca zawodowy – Pan Sławomir 
Hryczak. Działania informacyjne wsparli również uczniowie klas mundurowych –
 IITLe i ITLb, rozdając gimnazjalistom kolorowe, ilustrowane ulotki. 

Dla zainteresowanych kontynuowaniem edukacji w PCE - pełny wykaz kierunków 
przewidzianych na kolejny rok szkolny: 

Technikum Nr 2: 



 

•     technik budownictwa (profil inżynieryjno – wojskowy) – patronat firm budowlanych; 

•     technik logistyk (profil wojskowy) – patronat Jednostki Wojskowej w Lęborku; 

•     technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (patronat PGE Energia 
Odnawialna); 

•     technik budowy dróg – NOWOŚĆ!!!; 

•     technik ochrony środowiska (profil pożarniczy) – NOWOŚĆ!!! 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2: 

•     monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 

•     stolarz (patronat Fabryki Mebli Polmarco w Nowej Wsi Lęborskiej); 

•     sprzedawca; 

•     kucharz; 

•     fryzjer; 

•     krawiec – NOWOŚĆ!!! (patronat firmy NFM Production w Lęborku i Potęgowie 
oraz Enco Production w Nowej Wsi Lęborskiej); 

•     klasa wielozawodowa (piekarz, cukiernik, dekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, murarz – tynkarz, kamieniarz, złotnik – jubiler, zegarmistrz, obuwnik, 
fotograf, szklarz). 

 



 

 

Promocja NPRC w środowisku lokalnym! 
Bookcrossing w NMP Królowej Polski! 

 Promocja NPRC w środowisku lokalnym! Bookcrossing w NMP Królowej Polski! 

Na regale! 

W ramach promocji bookcrossingu rozpropagowanego w kościele NMP Królowej Polski 
w Lęborku -  na regale ułożono specjalne napisy zachęcające do uwalniania książek i 
gazet. Akcja rozpoczęta przez p. Sylwię Skroś  - nauczyciela bibliotekarza z PCE-ZSP, 
 spotkała się z zainteresowaniem wiernych, którzy w listopadzie wyłożyli na półkach nie 
tylko woluminy i druki, ale i obrazy. 

Wspólnie budujemy nowy fundament dla cennych  treści! 

Promocja czytelnictwa poza murami szkoły i docieranie z wartościowymi treściami do 
turystów i mieszkańców naszego miasta – to inicjatywna wspomagająca innowacyjne 
myślenie i koordynowanie bookcrossingu przy użyciu nowych  form wymiany słowa 
drukowanego.   

Sztuka zaangażowania do współpracy anonimowych ludzi podnosi zawsze wartość i 
wymiar prac społecznych. 

 

 



 

Wykład w Sopockiej Szkole Wyższej i Centrum 
Solidarności w Gdańsku 

 Wykład w Sopockiej Szkole Wyższej i Centrum Solidarności w Gdańsku 

9 listopada 2017 r. uczniowie klasy II a w ramach projektu Otwarte Umysły : „ Koło 
miłośników bibliotek cyfrowych i innych cyfrowych źródeł historycznych” uczestniczyli w 
wykładzie na temat powstania NSZZ  „Solidarność” oraz wydarzeń z okresu stanu 
wojennego i końca lat komunizmu w Polsce. Wykład został zorganizowany w Sopockiej 
Szkole Wyższej. Następnie uczniowie odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności w 
Gdańsku, które było kolejną ciekawą lekcją historii tego dnia . 

 

 

 

Poznali proces produkcyjny tzw. „suchego płatka 
ziemniaczanego” 

 Poznali proces produkcyjny tzw. „suchego płatka ziemniaczanego”. 

W dniu 2 listopada 2017 roku  uczniowie klasy 2 TLa z PCE-ZSP , w ramach zajęć 
programowych z przedmiotów logistycznych uczestniczyli w szkoleniu pokazowym w 
Farm Frites Poland w Lęborku. Zajęcia pokazowe z ramienia ww. firmy prowadził Szef 
logistyki Tadeusz Szkudlarek. Uczniowie w pierwszej kolejności zostali zapoznani z 
procesami przyjęcia surowca do produkcji. W ramach tego procesu mieli okazję 
poznania praktycznej strony rozładunku i sortowania surowca przed fazą produkcji. 
Następnie szkolonym zademonstrowano element związany z zarządzaniem produkcją 
oraz proces produkcyjny tzw. „suchego płatka ziemniaczanego”. W dalszej części 



 

uczniowie mieli okazję zapoznania się z planowaniem przepływu materiałów, typem 
produkcji oraz infrastrukturą procesów produkcyjnych zakładu. W ramach zajęć z  
logistyki zaopatrzenia i produkcji uczniowie poznawali nowe technologie związane z 
układem technologicznym magazynów, zagospodarowaniem przestrzeni magazynowych 
(składowanie rzędowe i blokowe), systemem automatycznej identyfikacji danych oraz 
przepływem informacji w magazynie. 

Zajęcia miały charakter pokazu z omówieniem, co spotkało się z dużym 
zainteresowaniem, zaangażowaniem  i  dużą aktywnością wśród młodzieży. 

 

 

 

Zobacz - przy pomocy instruktorów z Magnum – 
Arena realizowali wystrzałowe scenariusze zajęć. 

 W dniu 19 października uczniowie klas mundurowych z 2 TLa oraz 1 TLb przebywali na 
obiekcie zurbanizowanym w Gdańsku – Magnum Arena,  gdzie  przeżywali prawdziwą 
przygodę  i niezapomniane doświadczenia  w strzelaniu  w ramach ASG. 

Ćwiczenie taktyczne było poprzedzone szczegółowym instruktażem związanym z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz posługiwania się bronią strzelecką. 
Uczniowie w ramach ćwiczenia zostali wyposażeni w ochraniacze oraz czapki i opaski 
identyfikujące przynależność do danej grupy. Zajęcia odbywały się na pięciu 
kondygnacjach. Klasy zostały podzielone na dwie rywalizujące drużyny , gdzie przy 
pomocy instruktorów z Magnum – Arena realizowali scenariusze zajęć. 

Pierwszy ze scenariuszy to tzw.  „przepychanka „ polegająca na tym , iż gracze – 
drużyny stają po dwóch stronach piętra i walczą ze sobą do utraty wszystkich żyć. 



 

Drugi ze scenariuszy to klasyczna rozgrywka w której gracze walczą o flagę na 3 
piętrach. 

Trzeci  ze scenariuszy  dotyczył obrony jednej z drużyn  przez określony czas w 
wyznaczonej przestrzeni, druga zaś  drużyna miała za zadanie wykonać atak            z 
każdej możliwej strony. 

Zajęcia odbywały się z wielką dynamiką i zaangażowaniem o czym świadczyć może fakt, 
iż każdy z jego uczestników miał do dyspozycji około 1800 sztuk amunicji.  

 

 

 

Bojan Bikowski odebrał Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów od Premier Pani Beaty Szydło! 

 Bojan Bikowski odebrał Stypendium  Prezesa Rady Ministrów od Premier Pani  Beaty 
Szydło! 

DEN - 2017! 

Dzień Edukacji Narodowej pozwala zapisać w uczniowskim pamiętniku wszystkie  miłe i 
wyjątkowe chwile spędzone w szkole. Cały trud wspinania się po kolejnych szczeblach 
szkoły ponadgimnazjalnej procentuje wówczas wysokimi średnimi i nagrodami. Do tych 



 

najwyższych należy zaliczyć wymarzone -  Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
które, w 2017 roku, otrzymał najzdolniejszych uczeń PCE-ZSP – Bojan Bikowski z 
klasy IV TB (technikum budownictwa). Uroczysty wyjazd do Warszawy zaplanowany w 
gronie  wybranych stypendystów z województwa pomorskiego, odbył się dzięki 
inicjatywie gdańskiego Kuratorium Oświaty. Opiekę nad najzdolniejszymi uczniami 
sprawowała st. wizytator -  Pani Ewa Hałas. 

W gronie najlepszych! 

W tak podniosłej atmosferze – Bojan Bikowski – z uzyskaną w PCE-ZSP średnią 5,47 
odebrał z rąk Pani Beaty Szydło:  dyplom i Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Obecność Pani Premier i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej nadała temu 
edukacyjnemu wydarzeniu nowego spojrzenia na celowość dążenia do  najlepszych 
osiągnięć w szkole. Wyjazd zapewnił, zarówno moc atrakcji, jak i  zagwarantował  
zdobycie nowych doświadczeń w formie zwiedzania: 

- budynku i pomieszczeń Urzędu Rady Ministrów, 

- miejsc, w których odbywały się konferencje Premiera, 

-  sal posiedzeń Rządu. 

 

Podczas  tegorocznych uroczystości DEN  - Pani Minister -  zapowiedziała także 
wprowadzenie w placówkach oświatowych szerokopasmowego Internetu, koniecznego 
do wspomagania procesu nauczania wszystkich przedmiotów, zamontowania w klasach 
nowych tablic multimedialnych i skutecznego rozwijania kompetencji zawodowych. 

Wychowawca – wicedyrektor Danuta Milewska - Biały 

 

 



 

 

Przeżyj z nami – „Otrzęsiny” uczniów klas I. 

 Przeżyj z nami – „Otrzęsiny” uczniów klas I. 

W dniu -  28 września 2017 r. -  w świetlicy szkolnej, nadszedł czas na długo 
wyczekiwane przez pierwszaków otrzęsiny. 

Sześć klas pierwszych rywalizowało ze sobą w konkurencjach wymyślonych przez 
Samorząd Uczniowski. Wszyscy dobrze się bawili biorąc udział w poszczególnych 
konkurencjach, a było ich siedem: portret wychowawcy klasy, picie mleka łyżeczką w 
parach, taniec z krzesłami, jedzenie ptysia na czas, malowanie twarzy (podobizna kota), 
konkurs wiedzy o szkole, wypicie mikstury z tajnych składników i prezentacja uśmiechu. 

W rywalizacji na punkty wygrała klasa I TLa. Gratulujemy serdecznie!!! 

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy pamiątkowe i słodycze ufundowane przez Radę 
Rodziców. Klasa zwycięska otrzymała dodatkową bilet zwalniający klasę z odpytywania, 
kartkówek i sprawdzianów w wybranym przez nich dniu. 

 

 

 



 

Poznaj wizytę w redakcji gdańskiej gazety, po 
agencje reklamowe i Centrum Eksperyment! 

 Wizyta w redakcji gdańskiej gazety! 

Uczniowie z klas  -  2 TLA, 2 TLB, 4 TLA, 4 TLB, 3 TLA, 3 TBOZE, 2 a, 3 A , z PCE-ZSP 
,  21 września 2017 roku udali się do siedziby gdańskiej gazety, aby  aktywnie 
uczestniczyć   w  2  ścieżkach edukacyjnych. Pracownicy Biura Regionalnego AMS 
przygotowali bowiem, w stylowo urządzonym  pomieszczeniu kawiarnianym,  slajdy z 
zakresu prezentacji nowych chwytów reklamowych - umieszczonych w miejscach 
publicznych. 

Omówiono zasady tworzenia: 

- reklamy outdoorowej, 

- citylightów, 

- prac w sektorze kreatywnym, 

- prac należących do zakresu agencji reklamowej. 

W biurze! 

Młodzi uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na zdjęcia przystanków autobusowych, na 
których przygotowano trójwymiarowe reklamy. 

Spore wrażenie wywarły m.in. 

-  filiżanki gorącej kawy, 

 - szablony uczestnictwa w meczu piłkarskim, 

- prace  graffit - ludzie umieszczeni  na prawdziwych krzesłach, które przymocowano do 
ściany kolorowego  budynku 

 



 

W Agencji! 

Bogata forma reklamowania określonych produktów została omówiona przy wskazaniu 
zasad copywriterskich i marketingowych. Uwagę przyciągał dość popularny język 
korzyści, który od kilku lat dynamicznie zdobywa rynek sprzedaży. Zasady tworzenia 
haseł reklamowych, treści  stanowiącej motywy do wyjęcia komórki i włożenia do 
wirtualnego koszyka nowych przedmiotów, jedzenia i skorzystania z podpowiedzi 
terenowych, spotkały się z pytaniami uczniów, którzy codziennie korzystają  z 
dobrodziejstw Internetu. Efekt wnikania w szyby przystanków, dotykania ubrań, 
natychmiastowego wypicia kawy  - reklamował specjalne plakaty i folie. 

W redakcji! 

W drugim etapie zwiedzaliśmy redakcję gazety. Zadawaliśmy pytania dotyczące: 

-  pracy przy jej składzie, przygotowania każdego artykułu, budowy leada,  przedziału 
czasowego zawartego w publikacjach zdjęć i treści, zadaniach dziennikarskich, roli jaką 
odgrywają fotoreporterzy, rozprowadzania gazet na terenie całej Polski, dodatkach 
regionalnych, spotkaniach z politykami, dynamicznego wkraczania na rynek e- gazety. 

Uczniowie poznali zasady przygotowania do druku każdej  gazety, przebywania w 
redakcji do godziny 23:00, pobudki o 3:00 nad ranem, wyszukiwania dobrych tematów 
dziennikarskich. Przebywali także w pomieszczeniach służących do pracy redakcyjnej, 
radiowej, nagraniowej oraz  w dalszym etapie  - pomagającej wydawać książki. To w tym 
miejscu - czekał  na nas  wolumin o Annie Przybylskiej, która  jako aktorka zjednała 
serca naszych rodaków dobrze zagranymi rolami filmowymi. Autor książki podzielił się  z 
młodymi ludźmi formami zbierania informacji oraz pracą przy jej napisaniu i wydaniu.   

„Ania. Biografia Anny Przybylskiej” – to opowieść o kobiecie sukcesu, która do końca 
życia pozostała „łobuziarą”, zwyczajną dziewczyną, matką, żoną, a na końcu aktorką 
występującą w TV. Poznaliśmy ją  bowiem jako słynną  -  „Marylkę ze Złotopolskich”. 

W drodze do eksperymentu! 

Kolejny  punkt naszej wycieczki stanowiło Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Dwie 
grupy szkolne uczestniczyły w warsztatach: 

- Człowiek Biomaszyna, 

- Mini- Lab. 

Po przeprowadzeniu wszystkich eksperymentów uczniowie poznali wystawę 
interaktywną, gdzie zamykali się w specjalnych kabinach, podróżowali samochodami, 
oglądali egzotyczną roślinność, badali skałki, podświetlali się szkieletowo, udzielali 
pierwszej pomocy, a także przeprowadzili doświadczenia chemiczne. 

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: 

 Pani Justyna Reclaw – Mastronardi, Pan  Tomasz Mielewczyk, Pan Sławomir Hryczak, 
Pani Sylwia Skroś.  

Z  ramienia Biura Podróży „Czerwiński Travel” -   opiekę nad uczniami objął pilot 
wycieczki – Pan Michał Kozłowski. 



 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Starostwa Powiatowego – „Otwarte 
Umysły”. 

 

Uroczyste wręczenie ryngrafu nadało nowego 
spojrzenia na służby zawodowe. Poznaj realizację 
programu pilotażowego MON! 

Uroczyste wręczenie ryngrafu nadało nowego spojrzenia na służby zawodowe. Poznaj 
realizację programu pilotażowego MON! 

Współpraca z WKU! 

20.09.2017 roku, w świetlicy szkolnej PCE-ZSP, odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SŁUPSKU. Kpt. Piotr Jagodziński omówił 
podstawowe aspekty prawne kierujące przyszłe losy naszych uczniów, z  klas 
mundurowych, do związania dalszych losów zawodowych z korpusami podoficerów. O 
roli zaszeregowania w wojsku decyduje bowiem  obrana ścieżka edukacyjna, która 
,zaraz  po szkole średniej, potrzebuje do służby   

 podoficerów młodszych, 
 podoficerów, 
 podoficerów starszych. 

Słowo wstępne! 

Dyrektor szkoły – Pan Artur Obolewski – nakreślił  młodzieży charakter spotkania i 
 podkreślił, że zajęcia stanowią zasadniczy trzon programu pilotażowego MON, który w 
2017/2018 roku jest realizowany na terenie PCE-ZSP.   

 



 

W dalszej części zebrania kpt. Piotr Jagodziński wręczył -  Dyrektorowi naszej szkoły - 
 specjalny ryngraf. Taka forma ozdoby stanowi pokreślenie  roli i zasad budowania 
wspólnego patriotyzmu -  dążącego do wymienienia zasług  wszystkich żołnierzy. 

Zakres programu MON! 

Przypominamy: 

W zakresie promocji tego programu zostaną przeprowadzone rozbudowane zajęcia z 
przedmiotu  „edukacja wojskowa”  - w klasie III i pierwszym półroczu klasy IV. 

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowany specjalny program MON: „ 
Program nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych  przedmiotu Edukacja wojskowa”. 

Eksperymentalny program przewiduje następujące formy nauczania: 

„ – teoretycznego – w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

- praktycznego – w formie szkoleń organizowanych  przez jednostkę wojskową, 1 dzień  
szkoleniowy w miesiącu – łącznie 8 godzin  lekcyjnych, 

- praktycznego – w formie kilkudniowego  obozu szkoleniowego na obiektach  
poligonowych ( w drugim  półroczu  klas III lub podczas wakacji po III klasie), 

- samokształcenia – m.in. z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz pomocy 
szkoleniowych”. – MON. 

W szeregach! 

Każde  powołanie do służby zawodowej należy określić  na zasadzie stałej współpracy i 
 formy kontraktowej. Decyzja ukierunkowania wszystkich  działań  na nowe perspektywy  
pracy  żołnierskiej powiązana jest z dobrowolnym podjęciem  jej przez odpowiednio 
wykształconych ludzi. 

 
Jak podaje WKU: 

„KANDYDATOM NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH OFERUJEMY: 

 bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na 
uzupełnienie elementów umundurowania, 

 urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze 
specyfiki służby wojskowej, 

 jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w 
kraju, 

 dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów 
za przejazd do miejscowości pobliskiej, 

 nagrody uznaniowe, 
 odprawę pieniężną po zakończeniu służby.” 

 

 



 

Sprzężenie klas mundurowych na pobliskim Helu! 

 Sprzężenie klas mundurowych na pobliskim Helu! 

Wypłynięcie na Hel! 

W piątek 8.09.2017 roku  uczniowie klas I  - TLA, TLB, T -  z  PCE, ZSP -  spotkali się 
przy Hotelu Hilton z młodzieżą z ZSM z Gdańska. Rozpoczął się wówczas pierwszy etap 
wspólnej wyprawy na odległy  Hel. Po przemieszczeniu się na  - Katamaran OPAL – 
pożegnaliśmy Targ Rybny i wypłynęliśmy w 2 godzinny rejs. Odważnie znieśliśmy  też  
kaprysy lekkiego deszczu. Na pokładzie zapanowała jednak  typowo twórcza atmosfera, 
gdyż  uczniowie klas pierwszych pomalowali twarze podkreślając  zabawne kocie:  oczy, 
wąsy i uszka. Bardziej odważni zdecydowali się na diabelskie oblicza, którym 
towarzyszyły gigantyczne widły. Integracja dwóch zespołów przebiegała więc w 
relaksacyjnej atmosferze, wnosiła  edukacyjną wymianę  poglądów, nowe informacje o 
gdańskich i lęborskich szkołach, a także o  profilach wszystkich klas mundurowych. 
Podróż okazała się doskonałą okazją do posiedzenia: 

- przy barze, na pokładowych ławkach, a także do zwiedzenia całego katamaranu i 
podziwiania morskich widoków.  

 

Z Lęborka wyruszyli w ten rejs uczniowie z klas: 

 - logistycznych ( PCE, ZSP) w wyśmienitym  towarzystwie nauczycieli: Ewy Szucy, 
Ryszarda Sałasińskiego, Sławomira Głowackiego  i Sylwii Skroś.Głównym 
inicjatorem wycieczki była Pani Dyrektor ZSM  w Gdańsku – Hanna Szkodo. Po 



 

dopłynięciu na Hel  odbyła się frapująca forma wyprawy - czyli część artystyczna 
podczas, której dokonano wyboru najpiękniejszego kociego ogona, wypito egzotyczne 
mikstury i odciśnięto na  kartkach papieru -  zabawne kocie dłonie. 

Na  scenę zaproszono także  reprezentantów klas I i ich wychowawców, którzy dzielnie 
wykonali wszystkie zaplanowane zadania. Uczeń PCE-ZSP  zajął   I miejsce w konkursie 
na  rasowy  ogon i w  nagrodę  pojedzie do Berlina na Światowe Targi Turystyki , 
które odbędą  się w II kwartale roku 2018. W trakcie czasu wolnego wszyscy uczestnicy, 
naszej  morskiej wyprawy,  mieli okazję zwiedzić  Hel, zjeść ciepły posiłek i wykonać 
pamiątkowe zdjęcia. 

W promieniach gorącego Słońca! 

Port morski Hel – to doskonałe miejsce dla poznania atrakcji turystycznych tego 
uroczego zakątka: 

-  wystąpienia na dużej scenie, przybliżenia ośrodka rybołówstwa, 

- odbycia spaceru przy porcie jachtowym, przystani rybackiej, żegludze tej typowo 
pasażerskiej, która przywozi tego dnia wycieczki klasowe z okolicznych miejscowości, 

- przejścia się po deptaku, podziwiania muszli, rękodzieła, naczyń i ubrań o odcieniu 
marynistycznym, 

- wyjścia nad brzeg morza, wykonania zdjęć na pomoście, 

-oddychania nadmorskim powietrzem i przygotowania zdjęć na facebooka. 

Spotkanie nauczycieli! 

Tradycja wspólnej wyprawy na Hel gwarantuje wymianę poglądów nauczycielskich. 
Służy rozwijaniu współpracy na płaszczyźnie lęborsko - gdańskiej, omówieniu nowych 
kierunków nauczania, sensowności utrzymania klas mundurowych, organizacji zajęć 
szkolnych, rozwijaniu kreatywności uczniowskiej, nakreślaniu nowych perspektyw 
edukacyjno- wycieczkowych, a także zapewnianiu atrakcyjnych chwil na Katamaranie. 

Opracowała : Sylwia Skroś 


