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5 MARCA OBCHODZIMY  
DZIEŃ GEODETY EUROPEJSKIEGO  
I GEOINFORMACJI

GEODEZJA TO NAUKA ZAJMUJĄCĄ SIĘ USTALANIEM WIELKOŚCI I KSZTAŁTU 

ZIEMI ORAZ OKREŚLANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW NA JEJ POWIERZCHNI. WY-

NIKIEM GEODEZYJNYCH POMIARÓW TERENOWYCH I PRAC KAMERALNYCH SĄ 

RÓŻNEGO TYPU OPRACOWANIA GRAFICZNE, NP. MAPY CZY PROFILE, ALE TAKŻE  

DOKUMENTY TEKSTOWE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

Wywiad

Święto to obchodzimy już po raz piąty. 

Ustanowiła go w 2012 roku Europej-

ska Organizacja Geodetów w 500-setną 

rocznicę urodzin Gerarda Merkatora. Był 

on flamandzkim matematykiem  

i geografem, prekursorem współczesnej 

kartografii, autorem odwzorowania  

walcowego wiernokątnego. Jest jednym  

z najwybitniejszych kartografów w historii. 

Z okazji tego święta w całej Europie 

geodeci organizują spotkania i dysku-

sje.  W Polsce najczęściej organizowane 

są sympozja, na których poruszane są 

problemy i wyzwania zawodu geodety.

Wszystkim GEODETOM życzy-

my wielu sukcsów w prcy zawo-

dowej oraz w życiu osobistym.

GDZIE UCZĄ GEODEZJI TAM 

ZNAJDZIEMY I GEODETÓW…

Przedstawiamy naszych wspa-

niałych nauczycieli geodezji:

PANI EMILIA ORSKA

Była Pani uczennicą naszej szkoły.  

 Jak Pani wspomina swoje lata szkolne?

Szkoła średnia to był najlepszy okres  

w moim życiu. Poznałam mnóstwo wspa-

niałych ludzi, nie tylko rówieśników,  

ale także wspaniałych nauczycieli.  

Nie wpajali oni jedynie suchej wiedzy, 

uczyli również życia. Dodatkowo często 

organizowane były uroczystości  

i imprezy, w których całą klasą chętnie 

braliśmy udział, a przez to bardzo się 

zżyliśmy. I jeszcze najważniejsze- mie-

liśmy najlepszego wychowawcę, Pana 

Jana Kaźmierczaka, który uświadomił 
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Wywiad

nam „po co chodzimy do szkoły”…

Kiedy zdecydowała się Pani 

na zawód geodety?

Idąc do technikum geodezyjnego wiedzia-

łam jedynie, że geodeta „chodzi i mierzy”. 

Bardzo nie chciałam iść do liceum, może 

dlatego, że nie miałam jeszcze pomysłu na 

siebie, wiec  wybór tego kierunku był czy-

stym przypadkiem. W miarę poznawania 

bliżej dziedziny jaką jest geodezja, stwier-

dziłam, że to może być to, co chcę w życiu 

robić, dlatego kontynuowałam naukę na 

tym właśnie kierunku oraz  

rozpoczęłam pracę w firmie geodezyjnej.

Jakie plusy a jakie minusy ma ten zawód?

Trudno  powiedzieć…. Jak się lubi to co się 

robi, to bieganie po polach w dwudziesto-

stopniowym  

mrozie też może być przyjemne ...

Jakie zdolności czy cechy charakte-

ru powinien mieć dobry geodeta?

Jeśli chodzi o cechy charakteru to 

przede wszystkim powinien być otwar-

ty, komunikatywny i sumienny; nato-

miast zdolności, hm…. nie zaszkodzi 

jeśli będzie umiał szybko biegać:)

Jak Pani spędza wolny czas?

Obecnie wszystko się kręci wokół moich 

dzieci, więc w ,,wolnym czasie” chodzimy 

na spacery, jeździmy na basen  lub orga-

nizujemy niezbyt dalekie wycieczki.  

Jeśli się zdarzy, że mam czas tylko dla sie-

bie to czytam książki. Bardzo lubię thril-

lery i przy każdej okazji kupuję książki o 

takiej tematyce z nadzieją,  

że kiedyś w spokoju wszystkie przeczytam.

„
Szkoła średnia to był  

najlepszy okres w moim życiu.  
Poznałam mnóstwo wspaniałych 
ludzi, nie tylko rówieśników,  
ale także wspaniałych nauczycieli. 

PANI EMILIA ORSKA
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Od jak dawna wykonuje 
Pan zawód geodety?
Od 1991 do 1997 roku  

pracowałem w firmie geodezyjnej, 
od roku 1992 do dziś prowadzę 
własną działalność i uczę w szkole.

Czy z perspektywy czasu dobrze 
ocenia Pan wybór zawodu?
Wybór zawodu, choć przypadkowy, 
oceniam dobrze. Dobrym rozwią-
zaniem jest połączenie geodezji  
z zawodem nauczyciela.

Czy i w jaki sposób nowoczesne 
technologie zmieniają pracę geodety?
Praca geodety w ostatnich dwu-
dziestu latach zmieniła się rady-
kalnie. Praca za pomocą tyczki  
i taśmy odeszła do lamusa. Obec-
nie podstawą jest obsługa tachi-
metrów elektronicznych i GPS  
(pomiary satelitarne). Praca  
z tymi urządzeniami bardzo uła-
twia pomiary oraz skraca czas pracy 
w terenie. Ponadto mapy tworzy 
się w programach komputerowych 
i  drukuje na ploterach, dawniej 
kreśliło się je ręcznie.

Jak spędza Pan wolny czas?
Bardzo lubię oglądać filmy  
science-fiction i programy  
historyczne. 
Często spędzam wolny czas na 
pływalni. Uwielbiam pływać.

„

Wywiad

PAN JANUSZ WÓJTOWICZ
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Czy geodeta to potrzebny 
zawód?

Oczywiście, pomiary geodezyjne  
wykorzystywane są w różnych  
gałęziach gospodarki, takich jak bu-
downictwo, rolnictwo, górnictwo oraz 
w każdym szczeblu administracji.

Jak zachęciłby Pan gimnazjalistów 
do podjęcia nauki w Technikum  
Geodezyjnym?
Wybierając ten kierunek kształcenia 
można zdobyć zawód, który pozwo-
li na znalezienie ciekawej i nieźle  
płatnej pracy.

Jak Pan spędza wolny czas?
Zawsze aktywnie, lubię sport: biegi  
w plenerze, jazdę rowerem.  
Moje hobby to muzyka i dobra książka.

„
Wywiad

PAN ZBIGNIEW FAMULSKI 
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PIOTRKOWSKIE OBCHODY DNIA  

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

   28 lutego 2016 r. wspólną mo-
dlitwą w kościele pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny 
przy ulicy Śląskiej 4rozpoczęły się  
w Piotrkowie obchody Dnia  
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
Następnie zebrani przemaszerowali 
pod pomnik poświęcony „Żołnie-
rzom Wyklętym”, który znajduje 
się przy skrzyżowaniu ulic Żerom-
skiego, Roosevelta oraz al. 3 Maja. 
Tutaj  przybyłe delegacje, wśród 
nich delegacja  młodzieży, nauczy-
cieli  i dyrekcji ZSP i PO- W Nr 3,  
złożyły wieńce oraz zapaliły znicze.
  W południe natomiast uczniowie 
ZSP i PO-W Nr 3 uczestniczyli  
w „Biegu Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych. Tropem Wilczym”. 
Szkołę reprezentowało 20 uczniów. 

Bieg ten miał charakter rodzinny,  
happeningowy, a jego dy-
stans (1963 metrów) nawiązy-
wał do daty pojmania i śmierci  
ostatniego Żołnierza Wyklętego –  
Józefa Franczaka ps. Lalek. Każdy  
z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal i koszulkę z wizerunkiem 
historycznego bohatera.                                                  

Dzień Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych

Aktualności
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   2 lutego 2016r. odbył się szkolny etap  
konkursu pod patronatem IPN w Łodzi 
p.t. „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!”.  
Organizatorami konkursu są  
Posłowie na Sejm RP -  Robert Telus, Piotr 
Polak, Grzegorz  Wojciechowski, Waldemar 
Buda,  Europoseł-  Janusz Wojciechowski  
oraz Senatorzy RP Przemysław Błaszczyk 
oraz Rafał Ambroziak.
    W etapie regionalnym, który odbył się  
2 marca w  Opocznie, naszą szkołę  
reprezentowali:  Tomasz Zawisza kl. III 
TG, Mikołaj Cieślik  kl. III TI oraz Tomasz 
Ratajski kl. III TI. Konkurs ma na celu po-
pularyzację wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 

 

  

Wyklęci – to ci,  
którzy nie uznali  
końca II wojny i z bronią  
w ręku wystąpili  
przeciw drugiemu –  
obok nazizmu –  
zaborczemu totalitary-
zmowi. Stanęli  nie tylko 
przeciw  potężnym siłom 
nowego agresora, lecz tak-
że wobec jego gigantycznej, 
bezwzględnej propagandy.  
Nie mogli zwyciężyć zbroj-
nie,  ani  nawet ocalić 
swojego wizerunku.              

Aktualności

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI  
OBUDŹCIE POLSKĘ!” - KONKURS
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Nasza szkoła w ubiegłym 
roku przystąpiła do unijne-
go programu „Erasmus+”.  
Daje on uczniom możli-
wość wyjazdu na zagra-
niczne praktyki .
Na drodze konkursowej pro-
jekt „Informatycy w mobilnej 
Europie” monitorowany przez 
nauczyciela ZSP i PO-W Nr 3  - 
Sylwię Bień, został rozpatrzony 
pozytywnie przez Narodową 
Agencję(jako jeden z trzystu / 
na tysiąc zgłoszonych  
projektów).

Dzięki temu projektowi  
10 uczniów w zawodzie 
TECHNIK 
INFORMATYK wyjedzie  
w lipcu 2016 na praktyki  
zawodowe do firm  
informatycznych w Berlinie.

W październiku odbył się pro-
ces rekrutacji uczniów na prak-
tyki zawodowe do Niemiec. 
Wyłoniono 10 uczestników 
projektu i 3 osoby jako rezer-
wowe. 

Rekrutacja przeprowadzo-
na była w kilku obszarach: 
- 06.X.2015 test z języka an-
gielskiego zawodowego,  
max 20 pkt,

- 13.X.2015 test z przedmiotów 
zawodowych, max 30 punktów, 
- 26.X.2015 test psycholo-
giczny, max 20 punktów, 
- 27.X.2015 – 29.X.2015  
rozmowy kwalifikacyjne: roz-
mowa w języku niemieckim, 
max 20 punktów, rozmowa w ję-
zyku polskim, max 15 punktów. 

 

Erasmus+ wyjazd na zagraniczne praktyki 

Aktualności
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Erasmus+ wyjazd na zagraniczne praktyki 

Aktualności

Do projektu zakwalifikowali się 
uczniowie, którzy uzyskali naj-
większą liczbę punktów. 

Wytypowani uczniowie zostaną  
odpowiednio przygotowani do 
praktyk. Od stycznia 2016 roku 
rozpoczęło się już przygoto-
wanie z języka niemieckiego,  
które obejmuje 20 godzin zajęć. 

Uczestnicy wezmą również 
udział w 10-godzinnym szkole-
niu z języka angielskiego,  
5-godzinnych szkoleniach kul-
turowych i pedagogicznych,  
a także 10-godzinnych  
szkoleniach z przedmiotów  
zawodowych. 

Praktyki odbędą się w pierw-
szych trzech tygodniach waka-
cji 2016. 
 

Uczniowie otrzymają 
certyfikat uczestnictwa 
w zagranicznych prakty-
kach oraz rekomendacje 
z firmy, w której praktyki 
odbywali.
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EDUKACJA TEATRALNA

   4 lutego 2016r. uczniowie klas 
I TBS, III TG i III TBa  obejrzeli 
w Teatrze Powszechnym w Łodzi 
znakomitą komedię Camolettiego 
-”Pomoc domowa”,  
w brawurowym 
przekładzie Bartosza 
Wierzbięty, znanego 
twórcy polskich dia-
logów do takich fil-
mów animowanych, 
jak m.in. „Shrek”, 
„Madagaskar”, „Sezon na misia”.
  Główna bohaterka sztuki Nadia 
to prawdziwy agent w spódnicy. 
Ona wszystko wie, wszystko widzi
i wszystko ma pod kontro-
lą, a na dodatek musi zapano-
wać nad sercowym bałaganem 
swoich nowych gospodarzy.

ROZSTRZYGNIĘCIE  
KONKURSU PROMU-
JĄCEGO HONOROWE 
KRWIODAWSTWO

    5 lutego 2016r. nastąpiło roz-
strzygnięcie Ogólno-
polskiego Konkursu 
na Film Promujący  
Honorowe Krwio-
dawstwo, zorganizo-
wanego przez  Rejono-
wy Klub Honorowych 
Dawców Krwi  

Polskiego Czerwonego Krzyża im.  
Bohdana Serednickiego  
w Pabianicach, w którym  
Tomasz Ratajski  z klasy III TI  zajął   
II miejsce. W przygotowaniu   
filmu Tomkowi  pomagali  koledzy   
z  klasy: Marcel  Krawczyk,  
Mateusz Ludwikowski, Piotr Baor.

II miejsce  
w ogólnopolskim  

konkursie  
NA FILM PROMUJĄCY  

HONOROWE  
KRWIODAWSTWO

Aktualności
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Eliminacje miejskie do XXXIV 
Edycji Ogólnopolskiego  
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

     10 lutego 2016r. w  Komendzie 
Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. 
zostały przeprowadzone elimi-
nacje miejskie do XXXIV Edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Wzięło w nich udział 
33 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu miasta Piotrko-
wa Trybunalskiego. Wyłoniono 
pięciu najlepszych zawodników   
w każdej grupie wiekowej. Uczeń 
naszej szkoły – Sławomir Fresel  
(kl. IV TBb) zajął II miejsce. Będzie 
reprezentował ZSP i PO-W Nr 3
w eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się w marcu 2016.

PROJEKT EDUKACYJNY

   25 stycznia 2016r.  obyło się 
spotkanie z przedstawicie-
lem Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim.  
W przedsięwzięciu wzięli udział 
uczniowie klasy I TG. Przedsta-
wiony projekt nosił nazwę „Bo ta,  
co nie zginęła … 1945r.”.  
Ukazywał on wydarzenia i procesy, 
jakie miały miejsce w regionie piotr-
kowskim w okresie kształtowania się  
powojennej Polski. Program obej-
mował multimedialną wystawę 
materiałów archiwalnych oraz film 
fabularno-edukacyjny. Elementy 
historyczne w naszym regionie 
wzbudziły ogromne zainteresowa-
nie uczniów oraz chęć do dyskusji. 

Aktualności
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Decoral Professional, Selena-Tytan, Vesbo 

POLAND, PEUK S.A - Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych,  Erwik S.C. Monika

i Rafał Rużyccy, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „Hak” – Stanisław Burczyński, 

Kancelaria Geodezyjna – Grzegorz Kwapisz, 

In Mech –Edmund Faryś.

 I Piotrkowski Festiwal Nauk  

Technicznych był prawdziwą integracją 

środowiska naukowego  i rynku pracy.

W tej imprezie edukacyjnej wzięło udział 

około 300 gimnazjalistów oraz wszyscy 

uczniowie Technikum Kształtowania Środo-

wiska i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3.

   Dzięki zaangażowaniu pracodawców  

i pracowników naukowych uczelni  młodzież 

przekonała się, jak bardzo inspirujące

i fascynujące są nauki techniczne. Mamy 

nadzieję, że zaprezentowane na Festiwalu 

zawody, nowoczesne technologie oraz wska-

zanie kwalifikacji i kompetencji, pomogą 

młodzieży w  planowaniu kariery zawodowej.

     

W dniu 29 stycznia 2016r. na terenie na-

szej szkoły odbył się I Piotrkowski Festi-

wal Nauk Technicznych pod Honorowym  

Patronatem Prezydenta Miasta Piotrkowa  

Trybunalskiego. 

 

Jest to jedno z największych przedsięwzięć na te-

renie Piotrkowa Trybunalskiego promujące war-

tość kształcenia technicznego,  zorganizowane  

w formie nowoczesnej stacji uczenia się 

kierowanej przez ekspertów. Wykłady  

i warsztaty prowadzili pracownicy nauko-

wi z Politechniki Łódzkiej, Politechniki  

Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Informa-

tyki i Umiejętności w Łodzi, Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia  

w Piotrkowie Trybunalskim, nauczyciele  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3  

w Piotrkowie Trybunalskim  oraz  

przedstawiciele firm działających na tere-

nie całej Polski w zakresie budownictwa,  

drogownictwa, geodezji, odnawialnych źródeł 

energii i ochrony środowiska, m.in. ATM 

I PIOTRKOWSKI  FESTIWAL 
 NAUK   TECHNICZNYCH

Aktualności
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I PIOTRKOWSKI  FESTIWAL 
 NAUK   TECHNICZNYCH

W ramach I Piotrkowskiego 

Festiwalu Nauk Technicz-

nych odbyły się cztery kon-

kursy:  

„Mój zawód–moja prszłość”,  

„Nowoczesna architektura – 

najwyższe, najdłuższe  

i najszersze obiekty architek-

toniczne świata”,  

„Segregujesz – ludzkość  

ratujesz” promujące         

wartość edukacji  

i ochrony środowiska oraz 

konkurs „Żyj trzeźwo – myśl 

mądrze” z zakresu profi-

laktyki antyalkoholowej. 

Wszystkim zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy!!!

Pomysłodawcą i koordynato-

rem I Piotrkowskiego  

Festiwalu Nauk  

Technicznych była  

p. Anita Wojciechowska

Aktualności
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KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ

 Konkurs „Klasa z najlepszą frekwencją”  
w grudniu wygrali uczniowie klasy IV 
Technikum Kształtowania Środowiska  
w zawodzie technik budow-
nictwa, których wychowaw-
czynią jest pani Gabriela  
Radke- Dobrowolska.
W ramach nagrody czwartek 
21.01.2016r. był dla klasy IV TBb 
dniem bez pytania. 

Konkurs „Klasa z najlepszą frekwen-
cją” w styczniu wygrali uczniowie 
klasy I Technikum Kształtowania 
Środowiska w zawodzie technik 
informatyk, których wychowaw-
czynią jest pani Justyna Tralińska.
W ramach nagrody czwartek 
03.03.2016r. był dla klasy I TI dniem 
bez pytania.   
    
Za systematyczne uczęszczanie na 
zajęcia uczniowie zdobyli bon edu-
kacyjny uprawniający do zwolnienia 
z jednego, wskazanego przez ucznia 
sprawdzianu. 
Zwycięzcom gratulujemy!  

Przypominamy, że konkurs trwa  

do 15 czerwca 2016r. 
Klasa z najlepszą roczną frekwencją  może  

zdobyć refundację jednodniowej wycieczki.

Uczniowie z najlepszą roczną frekwencją  

 otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Happening  
„JABŁKO  ZAMIAST PAPIEROSA”

„Rób co chcesz, mów co chcesz, 
tylko nie pal! 
Całuj, grzesz, baw się, ciesz, 
tylko nie pal!”
Słowa  
Agnieszki 
Osieckiej  
towarzyszyły  
happenin-
gowi „Jabłko zamiast pa-
pierosa”, zorganizowanemu 
17.12.2015r.  w naszej szkole.
Bez moralizatorskiego zacięcia,  
w zabawnej formule młodzież  
 z Samorządu Uczniowskiego  we 
współpracy z pedagogiem szkolnym  
p.Anną Sędkowską – Mazerant 
propagowała wolny od tytoniu,  
zdrowy styl życia.

Aktualności
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EDUKACJA  SZKOLNA  PRZECIWKO   
WYKLUCZENIU  PRAWNEMU
 

9 grudnia 2015r. uczniowie naszej  

  szkoły wzięli udział w warsztatach na temat 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.  

Zajęcia te prowadzone były w ramach projektu 

„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu 

prawnemu”, współfinansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014, którego realizatorem  było Ministerstwo 

Sprawiedliwości.

Spotkanie miało na celu zapoznanie mło-

dych ludzi  z funkcjonowaniem i organizacją  

polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz 

prawami  i obowiązkami świadków,  

pokrzywdzonych. Program realizowany 

był w ciekawy sposób. Oprócz dostarczenia 

nam informacji ogólnych, została również 

przeprowadzona symulacja sprawy sądowej, 

dzięki której mogliśmy wcielić się w rolę  

sędziów, prokuratorów, oskarżonych, świadków   

czy pokrzywdzonych. Uczniowie dostali 

również pakiet materiałów edukacyjnych 

zawierający dodatkowe informacje na temat  

sądownictwa w Polsce, praw i ochrony osób 

pokrzywdzonych oraz gdzie szukać pomocy  

jeśli  staliśmy się  ofiarą przemocy.

SZLACHETNA PACZKA 2015

Nasza szkoła przystąpiła po raz trzeci do akcji 

„Szlachetna Paczka”. Wybraliśmy rodzinę  

czteroosobową: mama i troje dzieci, w tym 

jedno dziecko dotknięte chorobą.

Uczniowie i pracownicy Budowlanki 
ponownie okazali swoją gotowość 
do niesienia pomocy.
Z zebranych darów zro-
bione zostały paczki, które  
panie dyrektor: Edyta Wiernicka   
i Marzena Rutkowska wraz z uczen-
nicami: Karoliną Grodek i Anną 
Kowalewską, przekazały w sobotę 
12 grudnia wolontariuszowi opie-
kującemu się rodziną. Wzrusze-
nie, gorące podziękowania mamy   
i dzieci, a w szczególności radość  
z otrzymanych prezentów są dla 
nas najpiękniejszą nagrodą.

Aktualności
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    Uczniowie naszej szkoły każdego roku biorą 

udział w ogólnopolskiej akcji ,,Podziel się posił-

kiem”. Jest to program społeczny zainicjowany przez 

firmę Danone.  W ramach programu Federacja 

Polskich Banków Żywności organizuje ogólno-

polskie zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem”.  

Zebrane produkty przekazywane są organiza-

cjom i instytucjom, które na co dzień zajmują się  

dożywianiem dzieci. Są to między innymi: szkoły, 

świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół 

dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom 

i młodzieży.

  Głównym celem programu jest przyczynienie 

się do wydania jak największej liczby posiłków 

najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce,  

by mogły się zdrowo rozwijać i pełniej żyć.  

Ważne jest także uświadamianie i mobilizowanie 

do działania społeczeństw lokalnych na rzecz zapo-

biegania niedożywieniu, zwłaszcza niedożywieniu 

dzieci.  Nasi wolontariusze wspólnie z Noclegownią  

w Piotrkowie od wielu lat biorą udział w akcjach 

wrześniowych i grudniowych.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA  
„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”

Aktualności

ORGANIZUJEMY SZKOLNE 
KOŁO WOLONTARIATU

16 grudnia 2015 roku gościliśmy  

w naszej szkole Pana Marcina Jończy-

ka, prezesa  Piotrkowskiego Centrum  

Wolontariatu HARC. W spotkaniu 

wzięli udział uczniowie zainteresowani 

ideą wolontariatu, czyli dobrowolną, 

bezpłatną, świadomą pracą na rzecz 

innych. Pan Marcin Jończyk przedsta-

wił formy działalności Piotrkowskiego 

Centrum Wolontariatu, zaraził nas 

swoim optymizmem i wiarą w ludzi 

dobrej woli, zachęcił  do działania. 

Postanowiliśmy zorganizować Szkolne 

Koło Wolontariatu. Jego liderami zostają: 

Oliwia Łuczyńska, Małgorzata Nycz, 

Agnieszka Stępień, Daria Wasilewska, 

Karolina Mirż, Michał Chamernik, 

Kamil Starnawski. Wszystkich chętnych 

do niesienia pomocy zapraszamy do 

współpracy.
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WALENTYNKI  
W BURSIE SZKOLNEJ

14 lutego 2016r. w  naszej Bursie Szkol-

nej  odbył się „Dzień Świętego Walen-

tego”.  Przyświecało mu  hasło: „Warto 

żyć, warto śnić, warto kochać”.  Zarząd  

Młodzieżowej Rady Bursy pod opieką

p.J. Hume zorganizował piękny wieczór 

pełen poezji miłosnej i zabaw  walentynko-

wych. Oczywiście nie mogło się obyć bez 

Poczty Walentynkowej. Wszyscy uczestni-

cy zostali obdarowani ciasteczkami -”ser-

duszkami” upieczonymi przez młodzież 

specjalnie na ten uroczysty wieczór.

TŁUSTY  CZWARTEK W BUDOWLANCE

   4 lutego 2016 r. uczciliśmy w naszej szkole 

Tłusty Czwartek. Wszyscy uczniowie zostali 

obdarowani pysznymi pączkami.

 Tradycja jedzenia pączków na słodko  

pojawiła się w Polsce w XVI wieku. Dawniej 

przygotowując te słodkie drożdżowe ciast-

ka do środka niektórych wkładano orzechy  

i migdały, a osoba, która trafiła akurat na 

pączek z „niespodzianką” miała cieszyć się 

szczęściem przez całe życie.

OSTATKI W NASZEJ SZKOLE

   9.02.2016 r. świętowaliśmy ostatki. Jak każe 

staropolski zwyczaj w tym dniu wszyscy po-

winniśmy przebierać się i bawić, bo przed nami 

długi post. I tak też się stało w Budowlance. 

Już od samego rana na korytarzach  można 

było  spotkać  poprzebieranych uczniów.  

W konkursie na najlepsze przebranie zwy-

ciężył Kamil Dróżdż z kl. IITEO, drugie  

i trzecie miejsce zajęli uczniowie klasy IV TOŚ  

–Martyna Grelowska i Krzysztof Nowakowski.

Aktualności
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
 7 grudnia 2015 roku nasza  szkoła obchodziła   

święto  Patrona  Władysława   Stanisława Reymonta.  

To zaszczytne imię  nadano  ZSP i PO-W Nr 3   

w 2005 roku. Dzień Patrona jest wielkim wydarzeniem

w życiu szkoły. W tym dniu gromadzą się uczniowie, 

nauczyciele, zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła 

pani dyrektor Edyta Wiernicka,                      

która serdecznie powitała wszystkich zebranych.

10 rocznica nadania imienia szkole skłania do refleksji 

i wspomnień. W prezentacji multimedialnej uczniowie 

przypomnieli kolejne uroczystości z okazji  

Dnia Patrona, a także udział uczniów naszej 

szkoły w Ogólnopolskich Zlotach Szkół  

Reymontowskich. Wysłuchaliśmy fragmentów 

„Chłopów” w wykonaniu Oliwii Łuczyńskiej – 

laureatki konkursu „Mówimy Reymontem”.

W drugiej części spotkania odbył się ustny etap kon-

kursu wiedzy o życiu i twórczości W. S. Reymonta. 

Pierwsze miejsce zajęła Anna Kowalewska z klasy IV 

TG. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Edyta 

Wiernicka wręczyła uczniom nagrody za udział w kon-

kursach szkolnych. Uroczystość ubarwiły przyśpiewki 

w wykonaniu uczennic naszej szkoły. Są one również 

autorkami tekstów. Uwieńczeniem tego klimatycznego 

spotkania z Reymontem było wspólne biesiadowanie.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Aktualności
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         W 3 marca 2016 r. odbył się w naszej 
szkole pierwszy etap Międzynarodowego 
Konkursu Matematycznego Pangea orga-
nizowanego przez Meridian Internationel 
Schools oraz przez University Vistula pod 
honorowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. 
Jest to konkurs organizowany w Niemczech, 
Danii, Austrii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, 
Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach, we 
Włoszech oraz na Węgrzech.
  Konkurs, którego szkolnym koordynato-
rem była p.Anita Wojciechowska, cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim  
udział  26 uczniów Technikum Kształtowania 
Środowiska.
       Z niecierpliwością 
czekamy na wyniki,  
życząc sukcesów.

KONKURS  
MATEMATYCZNY 

 PANGEA

Aktualności

ZAPRASZAMY  

DO SZKOLNEJ SIŁOWNI

   „Sport to najpiękniejsza choroba  

i najzdrowsze uzależnienie” 

-zatem podejmij wyzwanie i przyjdź 

do naszej szkolnej siłowni.

    Dzięki inicjatywie pani dyrektor 

Edyty Wiernickiej oraz zaangażowa-

niu  p.Tomasza Stawiany, nauczycieli 

wychowania fizycznego i praktycznej 

nauki zawodu siłownia dla chłopców  

ma  wygląd  na miarę XXI wieku. 

Uczniowie ZSZ Nr 3 remontując  

siłownię w ramach praktyk wzbogacali 

swoje umiejętności  

zawodowe. Nie było łatwo,  

ale efekt końcowy jest  

wspaniały.      Trwają również 

prace remontowe w pomiesz-

czeniu, w którym niebawem 

zostanie otworzona siłownia 

ze sprzętem dopasowanym 

do potrzeb dziewcząt.  
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TURNIEJ SZACHOWY

 29 stycznia 2016r. w  Centrum 
Rekreacyjno-Sportowym OSiR 
w Piotrkowie Tryb. przy uli-
cy Belzackiej odbył się turniej 
szachowy w ramach Kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”.
Naszą szkołę reprezentowali:
Gajda Jakub kl. IV TB
Piasta Damian kl. III TUS
Szyller Magdalena kl. III TBb
Siudek Aleksander kl. I TI
 Gilewski Bartosz kl. I TI
 Wiśniewska Klaudia kl. I TB
 Mistrzostwa rozgrywane były 
drużynowo systemem „każdy z 
każdym”. Drużyna z Budowlan-
ki w składzie: Gajda Jakub, Pia-
sta Damian, Magdalena Szyller 
zajęła III miejsce. Uczniowie zo-
stali nagrodzeni pamiątkowym 
pucharem. 

SZKOLNA  LIGA OSiR
18 stycznia 2016r.  
w ramach Młodzieżowej Szkol-
nej Ligi OSiR 2015/2016 nasi 
siatkarze klas I i II walczyli o 
wyjście z grupy. Przegraliśmy 
1:2  z ZSP nr1 i wygraliśmy z II 

LO 2:0, co dało nam awans do 
finałów.  
Opiekunem siatkarzy była 
pani Marzena Kluf.

MISTRZOSTWA MIASTA 
W TENISIE STOŁOWYM
 13 stycznia 2016r. odbyły się 
Mistrzostwa Miasta w Tenisie 
Stołowym Chłopców   
(LICEALIADA).  
Nasi uczniowie: Hubert  
Trenda kl. I t  oraz Dominik 
Skrobek kl. III TBa spisa-
li się doskonale zdobywając
I miejsce, tym samym awanso-
wali do półfinału województwa.

TURNIEJ  
PIŁKI SIATKOWEJ 
 20 grudnia 2015r. w Gimna-
zjum nr5 odbył  się Turniej 
Piłki Siatkowej Chłopców o 
Puchar Prezesa UMKS Volley 
5. W zawodach wzięły udział 
3 drużyny z Piotrkowa Tryb.: 
ZSP3, ZSP1, Volley5 oraz
2 drużyny z Pajęczna i Bełcha-
towa. Nasi chłopcy wywalczyli 
bardzo dobre II miejsce ulegając 
jedynie drużynie z Pajęczna.

Sport
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