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Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom naszej 
szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Niech Boża Dziecina w stajence zrodzona obdarzy miłością 
wszystkich dokoła. Niechaj w ten świąteczny, wspaniały czas 
radość i pokój zagości w każdym z Was. Niech promienie 
wigilijno- noworocznej gwiazdki oświetlą czas Nowego 2016 
Roku napełniając każdy dzień szczęściem i pomyślnością.

Wesołych Świąt!!!
Szczęśliwego 
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Na wstępie pragniemy 
powitać w naszej szkole 
Panią Dyrektor Edytę 
Wiernicką. 
Życzymy jej nie tylko 
sukcesów zawodowych, 
ale także tych w życiu 
prywatnym. Jesteśmy 
pewni, że współpraca  
z naszą kadrą 
pedagogiczną   
i pracownikami będzie 
przebiegała  
w miłej atmosferze,  
a także przyniesie 
wiele wspaniałych 
przyjaźni. Redakcja 
gazetki, obecny jak 
i przyszły Samorząd 
Szkolny, życzy również 
owocnej współpracy  
z młodzieżą :)

Jakie są Pani pierwsze 
wrażenia po objęciu 
funkcji dyrektora 
naszej szkoły?
Wrażeń jest dużo, 
ale najważniejsze, 
że  szkoła jest ładna, 
położona w cichym  
i pięknym rejonie 
miasta i stanowi 
duże pole do popisu, 
wyzwań. Mam wiele 
pomysłów, ale to już 
inny temat  
i nie na dzisiaj :)

Jak ocenia Pani szkolną 
gazetkę “Wzmianki  
z Budowlanki”?
Dopiero zaczynam 
pracę w szkole, więc 
trudno mi ocenić pracę 
młodzieży redagującej 
tę gazetkę. Mam tylko 
nadzieję, że zawiera 
się w niej bieżące życie 
szkoły, a wszystkie 
wiadomości poparte są 
rzetelną wiedzą  
i faktami.

Jak Pani zdaniem, 
powinna wyglądać 
współpraca  Dyrekcji  
z Samorządem 
Uczniowskim?
To dobre pytanie, 
ponieważ nie 
wyobrażam sobie, by 
głos uczniów nie był 
brany pod uwagę bądź 
też pomijany  
w ważnych dla szkoły 
momentach  
i decyzjach.

Czy może nam Pani 
opowiedzieć o swoich 
zainteresowaniach, 
hobby, sposobie 
spędzania wolnego 
czasu?
Wolnego czasu mam 
niewiele, ale jeśli już, 
to ciekawa książka, 
kino i teatr. Bardzo 
lubię spędzać czas na 
szlakach górskich  
i jeździć rowerem :)

Co chciałaby Pani - 
za pośrednictwem 
gazetki - powiedzieć 
wszystkim uczniom 
naszej szkoły?
No cóż. Wszystkim 
naszym uczniom 
życzę, aby przyswajali 
arkana wiedzy  
i zawodu jak mogą 
najlepiej, bo dobrego 
fachowca i pracownika 
każdy zatrudni,  
a praca będzie mu 
sprawiać satysfakcję. 
W życiu ważne jest też 
nasze postępowanie. 
Rzetelność, uczciwość 
i szczerość otwierają 
wszystkie drzwi,  
a mataczenie, chciwość 
i lenistwo je zamykają. 
Bądźcie dobrymi 
ludźmi i uśmiechajcie 
się do siebie :)

Wywiad
z naszą

Panią Dyrektor
Edytą Wiernicką 
W ŻYCIU WAŻNE JEST NASZE POSTĘPOWANIE...

Wywiad
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ODZYSKALIŚMY NIEPODLEGŁOŚĆ

11 LISTOPADA

NARODOWE ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 

jest 11 listopada. Wybór akurat tego dnia 

wiąże się z zakończeniem I Wojny Światowej 

i zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada  

1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. 

Dzień wcześniej przybył do Warszawy 

Józef Piłsudski, któremu właśnie 11 listo-

pada przekazano władzę nad wojskiem. 

W latach 1919 - 1936 rocznicę odzyskania 

niepodległości świętowano w Warszawie. 

Były to uroczystości o charakterze wojsko-

wym. Po przewrocie majowym w 1926r. 

obchody kolejnych rocznic były uroczysto-

ściami ściśle wojskowymi. W tym samym 

roku Józef Piłsudski jako prezes ministrów 

wydał okólnik ustanawiający ten dzień 

wolnym od pracy dla urzędników pań-

stwowych. W tym dniu na Placu Saskim 

Piłsudski dokonywał przeglądów podod

działów, a następnie odbierał defiladę  

po raz ostatni w 1934 roku. W 1928 r. Plac 

Saski nazwano Placem Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Cztery lata później Minister 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-

nego ustanowił ten dzień wolnym od nauki. 

Rangę święta państwowego nada-

no Świętu Niepodległości dopiero usta-

wą z dnia 23 kwietnia 1937 roku.

Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności 

państwowej z zakończeniem I Wojny Świa-

towej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego.

Do czasu wybuchu II Wojny Światowej 

obchody państwowe odbyły się dwa razy  

w 1937 i 1938 r. Podczas okupacji niemiec-

kiej w latach 1939 – 1945 jawne świętowanie 

było niemożliwe. Mimo to pamięć o Święcie 

Niepodległości starano się podtrzymać.  

Na murach, ogrodzeniach, płytach chod-

nikowych pojawiały się afisze, ulotki  

i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, 

„Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”,  

„11.XI.1918” itp., a od 1942 roku także znak 

Święto 
Niepodległości

Aktualności
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Polski Walczącej. Częstokroć 

pomniki przystrajano biało

-czerwonymi kwiatami i pro-

porczykami, a w miejscach o 

trwałej symbolice narodowej 

mocowano flagę narodową. 

Również w prasie konspira-

cyjnej, głównie w „Biuletynie 

Informacyjnym” podziemnej 

Armii Krajowej, zamieszcza-

no artykuły przypominające 

o Święcie Niepodległości. 

W 1945 r. zniesiono Święto 

Niepodległości. W okresie 

PRL obchody 11 listopada or-

ganizowane były nielegalnie. 

Organizatorzy i uczestnicy 

byli represjonowani. W latach 

1980 - 1981 za sprawą działal-

ności związku zawodowego 

„Solidarność” przywrócono 

Świętu Niepodległości nale-

żyte miejsce w świadomości 

społecznej. Święto Niepod-

ległości w dniu 11 listopada 

zostało przywrócone przez 

Sejm PRL ustawą z 15 lutego 

1989 r. pod nazwą „Narodo-

we Święto Niepodległości”. 

Główne obchody z udziałem 

najwyższych władz państwo-

wych odbywają się w Warsza-

wie na Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza.

Inne formy obchodów to: 

Bieg Niepodległości organi-

zowany od 1989 w Warsza-

wie, Koncert Niepodległości 

organizowany od 2009 roku 

w Muzeum Powstania War-

szawskiego, wykłady histo-

ryczne, koncerty patriotyczne 

czy parady ulicami miast, 

np. Marsz Niepodległości.

Aktualności
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OTWARCIE EKOPRACOWNI  

W ZSP I PO-W NR 3      

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 W sobotę, 24 października 2015r. odbyło 

się w naszej szkole uroczyste otwar-

cie EKOPRACOWNI  206. Sala ta została 

doposażona i wyremontowana dzięki 

środkom uzyskanym z Wojewódzkiego  

Funduszu  Ochrony Środowiska w Łodzi

w ramach rozstrzygniętego konkursu 

„Moja wymarzona EKOPRACOWNIA”,  

w którym wygrał projekt nauczycielki 

„Budowlanki” - Pani Magdaleny Smolar-

czyk. Do sali zostały zakupione plansze 

dydaktyczne, urządzenia pomiarowe

i badawcze oraz pomoce multimedialne. 

Zajęcia prowadzone w tak wyposażonej 

pracowni nie tylko są  ciekawe i potrafią 

przyciągnąć uwagę uczniów, ale w głównej 

mierze przyczyniają się do lepszego zro-

zumienia przez naszą młodzież trudnych 

tematów związanych z ochroną środowiska  

i energetyką odnawialną. Zakup wszyst-

kich pomocy dydaktycznych został tak 

zaplanowany, aby w maksymalnym 

stopniu aktywizował samodzielną  

pracę uczniów  i kształtował umiejęt-

ność obserwacji i wyciągania wniosków.

 Uroczystość uświetnili swoją obecnością: 

Ksiądz Andrzej Chycki- proboszcz parafii 

św. Jakuba w Piotrkowie Tryb., Pan Andrzej 

Czapla- Wiceprezes WFOŚiGW   w Łodzi,  

Pani Krystyna Czechowska- Dyrektor Biura 

WFOŚiGW w Łodzi, Pan Radosław Kaczma-

rek- Kierownik Referatu Edukacji, Dyrekcja 

Szkoły, Grono Pedagogiczne i Uczniowie.

  Uwieńczeniem uroczystości był wykład 

Pana Pawła Kowalskiego, leśnika z Osady 

Leśnej w Kole, który przybył na spotkanie 

z samicą puchacza i z wielką pasją i zaan-

gażowaniem przybliżył  nam  jej  zwyczaje.

EKOpracownia

Aktualności
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Aktualności
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Ogólnopolski Tydzień Kariery
 czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane 

przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych

i Zawodowych Rzeczypospolitej  

Polskiej mające na celu inspirowanie 

ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na 

rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego,  

wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Tegorocznej edycji przyświecało  

hasło - „Poznaj swojego doradcę  

zawodowego”. W ramach OTK w dniach

19-23.10 2015r.  odbywały się w ZSP i PO-W 

Nr 3 szkolenia i warsztaty, w trakcie których 

Ogólnopolski 
Tydzień Kariery

Aktualności

Aktualności

Aktualności
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młodzież „Budowlanki” zdobywała wiedzę 

pomocną w odnalezieniu się na rynku pracy 

oraz poznawała swoje mocne i słabe strony.

Uczniowie wzięli udział  
w następujących warsztatach:
• „Kwestionariusz zainte-
resowań zawodowych”
•„Wieloaspektowa ocena 
preferencji zawodowych”
•„Mapa talentów”

Koordynatorem przedsięwzięcia 

była Pani Dyrektor Edyta Wiernicka,  

współorganizatorem  Centrum Edukacji

i Pracy Młodzieży OHP.Podsumowa-

niem OTK w naszej szkole było szko-

lenie dla pedagogów i doradców zawo-

dowych oraz uczniów gimnazjów, które 

odbyło się 23 października 2015r. Wzięły  

w nim udział delegacje dwunastu  szkół   

z  Piotrkowa Tryb. i powiatu piotrkowskiego.

W ramach szkolenia pedagodzy wzięli udział 

w prezentacji narzędzi przydatnych w pracy 

z młodzieżą z uwzględnieniem progra-

mów  multimedialnych i gier edukacyjno- 

zawodowych. Poznali również schematy 

indywidualnych i grupowych rozmów 

doradczych prowadzących do przygotowania 

projektu kariery zawodowej ucznia gimnazjum.

Gimnazjaliści natomiast z wielkim zaanga-

żowaniem wzięli udział w projekcie TALENT 

GAME badającym predyspozycje zawodowe 

dzieci w różnych kategoriach wiekowych, przy 

wykorzystaniu diagnostyczno-edukacyjnej 

gry komputerowej. Fabuła gry ma charakter 

przygodowy. Gracz wędruje przez 6 światów, 

symbolizujących różne nastawienia zawo-

dowe. Uczniowie podczas gry wykonywali 

zadania diagnostyczne oraz poznawali swoje 

uzdolnienia w różnych dziedzinach i przeja-

wach życia, jednocześnie świetnie się bawiąc.

Uwieńczeniem szkolenia było rozda-

nie dyplomów i pamiątkowe zdjęcie.  

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom 

za spotkanie w miłej i przyjaznej atmosferze.

Aktualności
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GRA MIEJSKA   „WAGARY NA STARÓWCE”

Dnia 16 października 2015r. wzięliśmy udział 

w grze miejskiej pod nazwą „Wagary na 

Starówce”, organizowanej przez Centrum 

Informacji Turystycznej w Piotrkowie Tryb. 

Naszą szkołę  reprezentowała grupa uczniów 

z klasy IV TOŚ  i IV TG.  Razem z Panią  

prof. Izabellą Radke - Marczak przygo-

towywaliśmy się przez ostatni tydzień. 

Zakres wiedzy, jaki musieliśmy posiadać 

był naprawdę obszerny i dotyczył historii 

naszego miasta. Głównym zadaniem, które 

musieliśmy zrealizować było przygotowanie 

przewodnika   kulturowego i kulinarnego.

My, tzn. ekipa w składzie: Julita Bednarek, 

Anna Kowalewska, Patrycja Rajkowska, 

Krzysztof Nowakowski i Kacper Sobański 

wraz z opiekunem Panią Agnieszką Król 

- Kaliszewską zajęliśmy bardzo dobre:  

III miejsce na 24 zgłoszone drużyny.

Brawo MY!!!

GRA MIEJSKA

Aktualności
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XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ  

ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W naszej szkole obchodziliśmy  

XIII Europejski Tydzień Świadomości  

Dysleksji.

Od 19.10. do 23.10. 2015r.  uczniowie mogli 

zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi  

specyficznych trudności w uczeniu się.

W ramach ETŚD pedagog szkolny Anna 

Sędkowska–Mazerant przeprowadziła dla 

uczniów klas pierwszych zajęcia „Mnemo-

techniki, czyli jak skuteczniej zapamiętywać”.

 Bycie dyslektykiem nie skazuje uczniów 

na porażkę. Taką tezę udowodniła wystawa 

„Sławni Dyslektycy” przygotowana przez  

nauczycielki bibliotekarki : Annę Bartczak 

i Renatę Szanfeber. Uczniowie poznali takie 

wielkie postacie świata nauki i kultury jak: 

Tomasz Edison, Albert Einstein, George 

Washington, Leonardo da Vinci, 

Hans Chrystian Andersen, którym 

trudności szkolne nie przeszkodziły 

zdobyć uznanie, sławę

i bogactwo.

W piątek odbył się quiz ortograficzny   

„Ortograficzne łamanie głowy” ułożony 

przez pedagoga szkolnego.

Młodzież biorąca udział w quizie mogła, 

bawiąc się, udowodnić swoją wiedzę ortogra-

ficzną, umiejętność czytania ze zrozumieniem,  

a także logiczne myślenie. Najlepsi uczniowie 

zostali nagrodzeni książkami i dyplomami.

XIII  EUROPEJSKI  TYDZIEŃ  
ŚWIADOMOŚCI  DYSLEKCJI

Aktualności
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       W ubiegłym roku szkolnym – 2014/15 szkołę 

naszą zaproszono do udziału w ogólnopolskim 

Programie Szkoleniowym pod nazwą MŁODY 

INSTALATOR, organizatorami którego były 

wiodące Firmy z zakresu instalacji sanitarnych  

- GRUNDFOS, HANSGROHE, SANITEC 

KOŁO, SCHELL POLSKA oraz WAVIN.

Celem Programu było poszerzenie wiedzy 

i nabycie praktycznych 

umiejętności z zakre-

su doboru, montażu  

i eksploatacji podsta-

wowych instalacji wy-

stępujących w budyn-

kach mieszkalnych przez 

uczniów kształcących się  

w zawodzie technik urządzeń sanitarnych.

Program obejmował:

• wykłady i pokazy prowadzo-

ne przez profesjonalistów z w/w Firm,

• konkurs na stanowisko dydaktycz-

no-pokazowe zbudowane z komponen-

tów dostarczonych przez organizatorów.

W szkoleniach, które odbyły się w marcu 

i kwietniu 2015 wzięli udział uczniowie klas 

II i IV Technikum Urządzeń Sanitarnych, 

dowodem czego są otrzymane przez nich 

certyfikaty, równolegle zaś powstawało kon-

kursowe stanowisko pokazowo-dydaktyczne.

Pracowali przy nim uczniowie klasy III TUS:

Jakub Turniak, Oskar Krasoń, Ma-

teusz Baryła, Przemysław Budzisz, To-

masz Klamerski, Kamil Nowakowski,  

Damian Piasta  i Sebastian Walaszczyk

Montaż odbywał się pod okiem nauczy-

ciela praktycznej nauki 

zawodu – p. mgr inż. 

Pawła Bocheńskiego.

Ważnym elementem 

konkursowej pracy 

była również doku-

mentacja opisowo- 

fotograficzna  

i prezentacja multimedialna wykonane 

przez uczniów pod kierunkiem opiekuna.

Efekt końcowy – gotową, działającą bez  

zarzutu instalację można obejrzeć w Szkolnych 

Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu. 

Jest cenną pomocą dydaktyczną nie tylko dla 

obecnych, ale i przyszłych naszych uczniów.

W wyniku werdyktu jury konkursowego 

nasze stanowisko pokazowo-dydaktyczne 

pokonało wszystkie zgłoszone instalacje 

i zajęło I miejsce. Otrzymaliśmy dyplom 

I miejsce  
w ogólnopolskim 

konkursie  
MŁODY  

INSTALATOR

Aktualności
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oraz nagrodę pieniężną w wys. 5000 zł.

Dziś, podczas uroczystej akademii z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły, 

pani Edyta Wiernicka  uhonorowała auto-

rów tego sukcesu dyplomami i nagrodami  

w postaci talonów do marketu budowlanego.

Serdecznie gratulujemy i życzy-

my wielu dalszych sukcesów.

Czy zawód instalatora odchodzi do lamusa?

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach UE, 

średnie szkolnictwo zawodowe przeżywa 

kryzys. Co prawda ponad 2000 szkół tech-

nicznych i centrów kształcenia praktycznego 

oferuje naukę o profilu Monter sieci, instalacji 

i urządzeń sanitarnych, lecz tylko w nielicz-

nych ośrodkach dydaktycznych wprowadza 

się w życie ten program nauczania. Powodem 

jest niewielkie zainteresowanie przyszłych 

adeptów tej branży i w konsekwencji wyga-

szanie mało popularnych kierunków zawo-

dowych takich, jak monter czy hydraulik.

Jednocześnie na rynku pracy obserwuje się 

deficyt określonych dobrze wykształconych 

instalatorów, co powoduje problemy rekruta-

cyjne przedsiębiorców w branży budowlanej.

Jak wskazuje Krajowy Raport ds. Szkol-

nictwa średniego, najważniejsze kryteria 

decydujące o wyborze technicznego kie-

runku edukacji to dostępność zaplecza dy-

daktycznego i wyposażenia niezbędnego do 

realizacji zajęć praktycznych, popyt rynku 

na danych specjalistów oraz kwalifikacje 

kadry nauczycielskiej w danej dziedzinie.

Jak zatem zintegrować edukację z prak-

tyką i wskrzesić zawód instalatora? Próbę 

wyjścia naprzeciw temu problemowi pod-

jęli zaangażowani społecznie producen-

ci branży instalacyjnej: Grundfos, Han-

sgrohe, Sanitec Kolo, Schell, Wavin.

Czym instalator za młodu nasiąknie…

Grundfos wraz z wymienionymi firmami 

partnerskimi opracował ciekawy program 

wspierający rozwój zawodu instalatora. 

Projekt „Młody Instalator” został wprowa-

dzony pilotażowo w wybranych średnich 

szkołach o profilu technicznym w klasach o 

kierunku Monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych. Ze względu na dotychczaso-

wy brak zaangażowania przedsiębiorców, 

inicjatywa spotkała się z entuzjazmem 

dyrekcji i kadry nauczycielskiej. Dzięki 

przychylności szkół, zespół doświadczonych 

specjalistów z Grundfos, Hansgrohe, Sanitec 

Kolo, Schell i Wavin sprawnie przeprowadził 

cykl spotkań o charakterze warsztatowym. 

Grupy uczniowskie odpowiednio uzbrojone  

w wiedzę teoretyczną i przekazane przez 

producentów urządzenia, przystąpiły do 

stworzenia instalacji. Wyzwaniem okazała

się nie tylko idea układu, ale i obliczenia oraz 

budowa pracującej instalacji. Istotnym zało-

żeniem było to, że w przyszłości, stworzona 

instalacja miała pełnić rolę modelu dydak-

tycznego dla kolejnych roczników uczniów.

Aktualności
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Po części oficjalnej i życzeniach uczniowie 

klasy IV TOŚ i TI zaprosili na przygotowaną 

przez siebie część artystyczną.

14 października 2015 roku to szczegól-

ny dzień dla Nauczycieli Budowlanki.  

Na uroczystości w Kancelarii Premiera, 

z rąk Minister Edukacji Narodowej tytuł 

honorowy Profesora Oświaty za zasługi 

na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i fizyki

z dziedziny transportu membranowego 

otrzymała Pani dr Maria Jarzyńska, która 

jest autorem prac opublikowanych

w międzynarodowych czasopismach z listy 

filadelfijskiej. Prace te, wg opinii recenzen-

tów, wniosły nowy wkład do nauki.

Również tego dnia w Piotrkowskim Zamku 

Prezydent Krzysztof Chojniak za szczególne 

zasługi dla piotrkowskiej edukacji nagrodził 

Panią mgr Magdalenę Smolarczyk, Ojca mgr 

Ambrożego Wójcika oraz Pana Tadeusza 

Opińskiego.

Nauczyciel to ktoś, kto zapełnia nasze „mapy 

mentalne”. Jego trud jest często przez  nas 

niedoceniany, ale to właśnie On - Nauczyciel 

z cierpliwością i wytrwałością wskazuje  nam 

właściwą drogę, po której mamy kroczyć.  

Ta droga jest trudna i pełna porażek,  

ale warto nią podążać. Wiedza, którą zdo-

bywamy w szkole rysuje przed nami nowe 

drogi, otwiera jeszcze pozamykane drzwi.

Serdecznie dziękujemy za trud włożony  
w nasze nauczanie i wychowanie.
Uczniowie
 13 października 2015 r. o godz. 13.30  

w naszej szkole odbyło się uroczyste spotka-

nie Nauczycieli, Pracowników administracji

i obsługi szkoły i Dyrekcji z uczniami. 

Dyrektor Szkoły nagrodziła i wyróżniła 

Nauczycieli za pracę na rzecz rozwoju,  

promocji szkoły, a przede wszystkim na rzecz 

Ucznia. Nagrodziła także uczniów klasy III 

TUS za zajęcie  I miejsca w ogólnopolskim 

konkursie „Młody Instalator”.

DZIEŃ  EDUKACJI 
NARODOWEJ

Aktualności

14



DZIEŃ  EDUKACJI 
NARODOWEJ

W czwartek, 22 październi-

ka 2015r. w auli Uniwersy-

tetu Jana Kochanowskiego  

w Piotrkowie Tryb. odbyły się  

Wojewódzkie obchody Dnia 

Edukacji Narodowej. 

Medalami Prezydenta Rzecz-

pospolitej Polskiej nagrodzeni 

zostali nauczyciele ze szkół

i przedszkoli naszego regionu 

oraz pracownicy administracji. 

Brązowym Medalem Pre-

zydenta RP  za długoletnią 

służbę odznaczona została Pani  

mgr Anita Wojciechowska.

Aktualności
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16 PAŹDZIERNIKA  
OBCHODZIMY DZIEŃ JANA PAWŁA II

ZAWSZE I WSZĘDZIE

BĘDZIEMY O TOBIE PAMIĘTAĆ...

Jan Paweł II , właśc. Karol Józef Wojtyła  

(ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwiet-

nia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzym-

skokatolicki, biskup pomocniczy krakowski,  

a następnie arcybiskup metropolita krakow-

ski, kardynał, zastępca przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 

264. Papież i 6. Suweren Państwa Watykań-

skiego (16 października 1978 – 2 kwietnia 

2005), kawaler Orderu Orła Białego, święty 

Kościoła katolickiego.

Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg 

i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, 

mistyk i przedstawiciel personalizmu 

chrześcijańskiego.

Jan Paweł II był jednym z najbardziej 

wpływowych przywódców XX wieku. Jego 

wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny 

wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej  

i w Azji w latach 80. i 90. XX w. Znacznie 

poprawiał relacje Kościoła katolickiego  

z judaizmem, islamem, z Kościołem pra-

wosławnym, Wspólnotą Anglikańską.

Był jednym z najbardziej podróżują-

cych światowych przywódców w historii,  

odwiedzając 129 krajów podczas swojego 

27 letniego pontyfikatu (przebył ponad 

1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 

40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół 

równika i czterokrotnej odległości mię-

dzy Ziemią a Księżycem). Był papieżem, 

który najwięcej osób wyniósł na ołta-

rze, więcej niż wszyscy jego poprzednicy  

w okresie poprzednich pięciu wieków.

Jego proces beatyfikacyjny był jednym  

z najkrótszych w historii Kościoła, rozpo-
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„Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też  

w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar 

zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 

słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. 

Jakiś obowiązek, powinność, od której nie 

może się uchylać. Nie może zdezerterować. 

Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, 

które trzeba utrzymać i obronić...!

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary 

i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością 

na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami 

Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie 

się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą 

się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na 

Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie 

Chrystusowi.

”Nie lękajcie się waszej młodości i waszych 

głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna 

i trwałej miłości!”

czął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył 

się sześć lat po śmierci, zaś proces kanoniza-

cyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji,  

dziewięć lat po śmierci.

Jego głównym celem, jak wielokrotnie pod-

kreślał, było głoszenie całej ludzkości orędzia 

miłosierdzia Bożego, przekazanego przez 

Jezusa Chrystusa św. Faustynie Kowalskiej, 

a tym samym przygotowanie świata na  

ostateczne Jego przyjście.

WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY NA DNI MŁODZIEŻY 

Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM, KTÓRE 

ODBĘDĄ SIĘ W LIPCU 2016 ROKU W 

KRAKOWIE!! 

KAŻDY Z NAS PAMIĘTA NAUKI OJCA 

ŚWIĘTEGO.BYŁ ON BARDZO ZWIĄ-

ZANY Z MŁODZIEŻĄ, DLATEGO TEŻ 

PRAGNIEMY JE PRZYPOMNIEĆ NASZYM 

CZYTELNIKOM 

„Wy jesteście młodzi, a papież jest stary  

i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze 

z waszymi oczekiwaniami i nadziejami.”

Aktualności
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TARGI PRACY W ZSP i PO-W NR 3

2 października 2015r. odbyły się w naszej 

szkole Targi Pracy. Organizatorami tego 

przedsięwzięcia byli: ZSP i PO-W Nr 3  

w Piotrkowie Tryb. i  Centrum Edukacji  

i Pracy Młodzieży OHP. Swoją ofertę podczas 

targów przedstawiło wielu pracodawców. 

Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak i gdzie 

szukać pracy po ukończeniu szkoły. Swoje 

stoisko zaprezentowała również „Budowlanka”. 

Targom towarzyszyły seminaria z zakresu 

doradztwa zawodowego, planowania kariery 

oraz warsztaty.

TARGI  PRACY

Aktualności

18



CHŁOPCY, CHŁOPCY, CHŁOPCY

Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA  

ŻYCZYMY WAM...

Dzień Chłopca dzisiaj mamy

Więc życzenia Wam składamy:

Byście zawsze zdrowi byli,

 Koleżanki swe lubili,

W weekendy się dobrze bawili, 

W poniedziałek do szkoły trafili.

Wszystkim Panom z Budowlanki

Dziś życzymy, by poranki

I wieczory piękne były,

Nocą słodkie sny się śniły, 

A dni radość przynosiły.

Buzia Wasza uśmiechnięta,

W dniu radosnym Waszego święta.

Przyjmijcie proszę nasze życzenia,

Niech się spełnią Wasze marzenia.

Ważna dzisiaj data taka,

Bo to przecież DZIEŃ CHŁOPAKA!!! ?

DZIEŃ  
CHŁOPAKA

Aktualności
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KONKURS „PASJA ŻYCIA”

Temat konkursu: PIĘKNO LEŻY POD NOGAMI.

Organizator-Fundacja RAZEM z Łodzi  

oraz Towarzystwo Przyjaciół  

śp.ks.Jarosława Burskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 

Anny Kowalewskiej
Julity Bednarek 
Karoliny Grabarz
Natalii Dorożyńskiej  
i Adriana Dobrowolskiego

KONKURS  
PASJA  ŻYCIA

Aktualności
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SPOTKANIE OTRZĘSINOWO-INTE-

GRACYJNE DLA KLAS PIERWSZYCH

30 września 2015 roku Samorząd Uczniow-

ski zaprosił uczniów klas pierwszych 

Technikum Kształtowania Środowiska

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na tra-

dycyjne otrzęsiny. Uroczystość rozpo-

częła się częścią oficjalną. Uczniów po-

witała Pani Dyrektor Edyta Wiernicka, 

następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.

  Druga część spotkania to prezentacje klas, 

które przygotowały plakat promujący zawód, 

inscenizację scenki komediowej oraz, „słodki 

stół” pełen własnych wypieków. Kolejne za-

dania dla klas pozwoliły lepiej poznać szkołę  

 i pracujących w niej nauczycieli. Pomysłowo-

ścią i umiejętnościami aktorskimi wykazali się 

wychowawcy prezentują zagadki – kalambury.

Po ogłoszeniu wyników rywali-

zacji odbyła się mini-dyskoteka.

Uczniowie klas pierwszych zostali 

przyjęci do społeczności naszej szkoły.

Otrzęsiny
klas pierwszych
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

24 września 2015 w naszej szkole odbyły 

się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wybieraliśmy przewodniczącą oraz rzecz-

nika praw ucznia. Po ciekawej i różnorodnej 

kampanii wyborczej oddaliśmy swoje głosy 

na wybranych kandydatów.W wyborach 

wzięło udział 350 uczniów naszej szkoły.

Przewodniczącą została Karolina Grodek, 

rzecznikiem praw ucznia Marcelina Kowalska.

SKŁAD SAMORZĄDU U 

CZNIOWSKIEGO W ROKU 

SZKOLNYM 2015/2016

            

Przewodnicząca –  

Karolina Grodek kl. III TEO

Wiceprzewodnicząca –  

Oliwia Łuczyńska kl. III TG

Sekretarz - Justyna Balcerzyk kl. III TG

Skarbnik - Michał Piekarski kl. III TBa

Rzecznik Praw Ucznia –  

Marcelina Kowalska kl. II TBE 

PREZYDIUM SAMORZĄ-

DU UCZNIOWSKIEGO

Magdalena Chuda kl. III TG

Mikołaj Góra kl. II TBa

Oliwia Górska kl. I TIE 

Adrian Kłych kl. II TBa

Patryk Matuszewski kl. II TBa

Mateusz Piątek kl. III TG

Daniel Stefański kl. III TG

Aktualności

23



KLASA I TG

1. Barańska Katarzyna

2. Biegała Kacper

3. Chrustowski Jakub

4. Dzianach Wiktor

5. Dziubałtowska Joanna

6. Jakimiuk Dawid

7. Kochanowska Patrycja

8. Kubera Bartosz

9. Łachman Sara

10. Malicki Hubert

11. Mielczarek Izabela

12. Miśkiewicz 

Aleksandra

13. Mroziński Oskar

14. Ogrodnik Kacper

15. Pacześ Anita

16. Paradow-

ska Aleksandra

17. Poterała Adrian

18. Rokuszewski Wiktor

19. Sikorska Aleksandra

20. Sowa Daria

21. Stawiany Bartłomiej

22. Stępień Paweł

23. Sztandor Aleksandra

24. Wypych Adam

25. Ziółkowski Kamil

Wychowawcą klasy jest 

Pan Arkadiusz Eksman

KLASA I TEO

1. Chamernik Michał

2. Franczak Piotr

3. Górska Oliwia

4. Lenarczyk Sylwia

5. Majchrzak Jarosław

6. Nycz Małgorzata

7. Radziszewski Kajetan

8. Starnawski Kamil

9. Szymański Jakub

10.Wojdyła Maciej

KLASA I TI

1. Brylski Adrian

2. Ciałowicz Przemysław

3. Gałkowski Błażej

4. Gibała Piotr

5. Gilewski Bartosz

6. Jabłoński Michał

7. Jankowski Piotr

8. Kamiński Mateusz

9. Krasoń Daniel

10. Pawłowski Michał

11. Pielużek Krystian

12. Siudek Aleksander

13. Suda Jacek

14. Wijas Karol

15. Żarski Mateusz

Wychowawcą klas jest 

Pani Justyna Tralińska

N O W Y  R O K 
N O W E  K L A S Y , 

 N O W I 
U C Z N I O W I E

W I T A J C I E  
W  S Z K O L E
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KLASA I A

1. Krasoń Patryk

2. Motylski Krystian

3. Pełka Jakub

4. Pietraszczyk Wiktor

5. Sobczyk Marcin

6. Trocha Bartosz

KLASA I H

1. Bartos Rafał

2. Caban Sebastian

3. Karbowiak Adam

4. Korzeniowski Kamil

5. Krawczyk Michał

6. Krupa Mateusz

7. Owczarek Mateusz

8. Pawłowski Mateusz

9. Sędkowski Hubert

10. Sitarz Jakub

11. Sitek Daniel

12. Ślusarczyk Łukasz

13. Watała Piotr

14. Zawada Paweł

KLASA I T

1. Chmielewski Dawid

2. Gajda Kacper

3. Gajdzicki Michał

4. Jakubik Kamil

5. Jędrzejczyk Damian

6. Kacperski Filip

7. Kopeć Kamil

8. Krasoń Mateusz

9. Krzysztofik Michał

10. Łukasik Grzegorz

11. Małota Kamil

12. Mamrot Mateusz

13. Niedźwiecki Mateusz

14. Posielski Bartosz

15. Stępień Jarosław

16. Ślipko Artur

17. Teodorczyk Oskar

18. Twardowski Michał

Wychowawcą klas jest Pan  

Krzysztof Błaszkowski

KLASA I TUS

1. Grabowski Maciej

2. Krokwiński Mateusz

3. Rybiński Adam

4. Ślusarczyk Adam

5. Świątkowski Przemysław

KLASA I TB

1. Bernacki Krzysztof

2. Fronczak Jakub

3. Goździewski Dominik

4. Grabowska Katarzyna

5. Kamler Sebastian

6. Kaniewski Krzysztof

7. Kiwior Aleksandra

8. Kocimowski Damian

9. Kowalska Patrycja

10. Kowalski Łukasz

11. Krasoń Damian

12. Kwieciński Konrad

13. Mirź Karolina

14. Patryniak Daniel

15. Rafke Patryk

16. Rakowska Kinga

17. Skóra Bartosz

18. Sosnowski Bartłomiej

19. Stefaniak Łukasz

20. Stępień Agnieszka

21. Szadkowski Patryk

22. Trenda Hubert

23. Wasilewska Daria

24. Wierzbicki Damian

25. Wiśniewska Klaudia

26. Włóka Damian

Wychowawcą klas jest 

Pani Iwona Gieszcz
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Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.

Klasy drugie i trzecie przygotowały stoiska 

językowe, na których można było spróbować 

przekąsek i smakołyków charakterystycznych 

dla danego obszaru językowego.

W drodze głosowania wyłoniono  

3 najciekawsze stoiska:

I miejsce- Język włoski  klasa II TI   

(3 dni bez pytania)

II miejsce- Język niemiecki  klasa II TBa  

(2 dni bez pytania)

III miejsce- Język angielski  klasa III TG  

(1 dzień bez pytania)

Składam podziękowania wszystkim uczniom 

i ich wychowawcom, którzy bezinteresownie 

zaangażowali się

w przygotowania tej imprezy .

Marta Piechura-Sadowska

Europejski Dzień Języków

W piątek 25 września świętowaliśmy   

Europejski Dzień Języków (obchodzony  

w całej Europie 26 września od 2001 roku).

Klasy pierwsze uczestniczyły w 4 konku-

rencjach językowych, po których zwyciężyła 

klasa I TIO  wygrywając 1 dzień bez pytania.

Klasy czwarte uczestniczyły w prezentacji 

multimedialnej na temat współczesnych 

Niemiec.

Był również quiz wiedzy o Niemczech  

i walc wiedeński wykonany przez uczniów 

naszej szkoły.

Dzięki uprzejmości Akademii Języków 

Obcych CHELSEA, uczniowie klas II TI  

i II TEO wzięli udział w lekcji języka 

hiszpańskiego, którą poprowadziła Sa-

rah  Ruiz, Hiszpanka od dwóch miesięcy  

przebywającą w Polsce.

EUROPEJSKI
DZIEŃ

JĘZYKÓW
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DZIEŃ BUDOWLAŃCA

Z okazji tego dnia za-
pytaliśmy nauczycieli 
oraz uczniów  
o ich przygodę  
z budownictwem

1.Dlaczego wybrała 

Pani budownictwo?

2.Co najbardziej podo-

ba się Pani  

w tym zawodzie?

Wahałam się pomiędzy 

ulubioną matematyką,  

a budownictwem. Znajo-

mi odradzali, twierdzili, 

że na budowie taka niska 

osoba w kaloszach nie da 

sobie rady z robotnika-

mi i nikt jej nie zauważy. 

Nie zniechęciło mnie to 

jednak i ostatecznie wy-

brałam budownictwo.

W budownictwie naj-

bardziej podoba mi się:

- tworzenie konkret-

nego wyrobu, towaru

- ciągły rozwój branży

- stała obecność 

na rynku pracy 

P. Kurman

Wybór budownictwa to 

był przypadek. Po szko-

le zawodowej podjęłam 

naukę w technikum, 

zainteresowały mnie 

przedmioty budowla-

ne...i tak to się zaczęło.

Najbardziej podoba mi 

się to, że uczestniczy się 

w procesie tworzenia, 

budowania. Czasami po 

wielkim trudzie powstaje 

dzieło w postaci budyn-

ków, stadionów. Daje to 

ogromną satysfakcję. 

Coś po nas zostanie...

P.Suma

Wybrałam architekturę, 

bo jest to zawód, który 

pozwala na kreowanie 

przestrzeni, kształtowania 

estetyki naszego otocze-

nia i podwyższaniu stan-

dardów naszego życia.

P. Załóg
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Zawsze interesowały 

mnie zagadnienia tech-

niczne. Lubiłam wykony-

wać rysunki techniczne, 

matematyka, fizyka nie 

sprawiały mi kłopotów. 

W chwili podejmowania 

decyzji o studiowaniu, 

moi rodzice budowali 

dom. Chętnie zaglądałam 

na budowę, przygląda-

łam się prowadzonym 

robotom. W latach mojej 

młodości w Polsce bar-

dzo dużo budowano, na 

inżynierów budowlanych 

czekała praca. Z zatrud-

nieniem nie było wówczas 

kłopotów. Pracowałam na 

budowie, byłam majstrem 

i kierownikiem budowy.

Budownictwo, szczegól-

nie współczesne, może 

fascynować. ,,Budow-

lańcy” tworzą coś, co po 

nich pozostanie. Można 

być dumnym z pięknych, 

nowoczesnych obiektów. 

Godne podziwu są rów-

nież stare, pieczołowicie 

odrestaurowane budow-

le. Zawód budowlańca 

to zawsze  zawód na 

czasie i z przyszłością.

P. Fijołek

Kończąc technikum geo-

dezyjne miałam wahania 

na co się zdecydować. 

Postanowiłam spróbować 

czegoś innego, ale powią-

zanego z matematyką, 

rysunkiem technicznym. 

Wybierając budownic-

two miały chyba również  

wpływ ówczesny rynek 

pracy i dobre rady taty.

W budownictwie naj-

bardziej podoba mi się 

możliwość tworzenia 

czegoś co będzie służyło 

pokoleniom przez wiele 

lat. Jest to taka dziedzina 

nauki, która pozosta-

wia swój ślad na wieki.

Możliwość tworzenia 

ciekawych obiektów pod 

względem architektonicz-

nym, a także konstruk-

cyjnych, przebudowa 

istniejących, ciągłe do-

skonalenie właściwości 

materiałów budowlanych 

to część z tych najcie-

kawszych zagadnień.

P. Kobylińska

Aktualności
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12 WRZEŚNIA
ŚWIATOWY DZIEŃ  
PIERWSZEJ 
POMOCY

PIERWSZA POMOC – 

zespół czynności 

wykonywanych 

w razie wypadku, urazu 

lub nagłego ataku choro-

by w celu ochrony życia 

lub zdrowia poszkodo-

wanego oraz zminimali-

zowania niekorzystnych 

następstw, zanim moż-

liwe będzie udzielenie 

specjalistycznej pomocy 

medycznej (po prze-

wiezieniu do szpitala).

W zakres pierwszej po-

mocy przedmedycznej 

wchodzą takie czynności 

jak (istotna kolejność):

1.zabezpieczenie 

miejsca wypadku

2.sprawdzenie stanu 

poszkodowanego (pod-

stawowych funkcji 

życiowych – krążenia, 

oddechu i świadomo-

ści, zlokalizowanie od-

niesionych urazów)

3.zapewnienie sobie 

pomocy, wezwanie pogo-

towia ratunkowego lub 

innych specjalistycznych 

służb ratowniczych

4.prowadzenie resuscy-

tacji krążeniowo-odde-

chowej, zatamowanie 

krwotoków i działanie 

przeciwwstrząsowe

5.wykonanie pozo-

stałych/innych czyn-

ności ratunkowych 

zależnych od stanu 

poszkodowanego

6.ułożenie poszko-

dowanego w pozycji 

bezpiecznej (jedynie, 

jeżeli poszkodowa-

ny jest nieprzytomny 

i zaistniała potrzeba 

pozostawienia go bez 

opieki na dłuższy czas)

W Polsce najpowszech-

niejsze szkolenia  

z zakresu pierwszej 

pomocy przeprowadzają 

następujące instytucje:

•Polska Rada Re-

suscytacji

•Czerwony Krzyż

•Harcerska Szkoła 

Ratownictwa ZHP

Aktualności
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•Harcerskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

•Medycyna Praktyczna

•Centrum Ratownictwa

•Maltańska Służ-

ba Medyczna

•Joannici Dzieło Pomocy

•AHA (American He-

art Association)

•FACC (First Aid Certifi-

cation Centre of London)

•EFR (Emergen-

cy First Response)

Obowiązek udziela-

nia pomocy regulu-

je prawo. W Polsce, 

konsekwencje praw-

ne za zaniechanie 

takiej pomocy prze-

widuje art. 162 kk:

§ 1. Kto człowiekowi 

znajdującemu się  

w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpie-

czeństwem utraty życia 

albo ciężkiego uszczerb-

ku na zdrowiu nie udzie-

la pomocy, mogąc jej 

udzielić bez narażenia 

siebie lub innej osoby na 

niebezpieczeństwo utra-

ty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, 

podlega karze pozbawie-

nia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia prze-

stępstwa, kto nie udziela 

pomocy, do której jest 

konieczne poddanie się 

zabiegowi lekarskiemu 

albo w warunkach,  

w których możliwa jest 

niezwłoczna pomoc ze 

strony instytucji lub 

osoby do tego powołanej.

P A M I Ę T A J M Y  
P O M A G A Ć  I N N Y M , 
P O N I E W A Ż  K I E D Y Ś 
M Y  B Ę D Z I E M Y  
P O T R Z E B O W A Ć  
C Z Y J E J Ś  P O M O C Y

S Z A N U J M Y  Ż Y C I E 
N I E  T Y L K O  S W O J 
A L E  T A K Ż E  I N Y C H , 
P O N I E W A Ż  Ż Y C I E 
J E S T  T Y L K O  J E D N O

Aktualności
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ZAWODY PŁYWACKIE

29 października 2015r. odbyły się za-

wody w Sztafetach Pływackich Chłop-

ców w ramach LICEALIADY.

Z  naszej szkoły startowało 10 chłopców 

na dystansie 10x50m stylem dowolnym.

  Zajęliśmy 3 miejsce. 

Skład drużyny:

• Rękorajski Damian III TI

• Szafraniec Patryk  III TI

• Brzeziński Dariusz   II th

• Maroszczyk Emil  II TEO

• Turniak Jakub  III TUS

• Małota Kamil  I t

• Kacperski Filip  I t

• Szymański Mateusz  III TEO

• Małgorzaciak Igor  III TEO

• Kowalski Łukasz  I TB

19 października 2015r. odbyły się  

Mistrzostwa Miasta w Piłce Ręcznej 

Chłopców w ramach LICEALIADY

Do zawodów zgłosiło się dziesięć szkół 

ponadgimnazjalnych z  Piotrkowa Trybu-

nalskiego. Zespoły rywalizowały najpierw 

w grupowych eliminacjach, a następnie 

najlepsze drużyny zagrały w turnieju fina-

łowym. Nasza szkoła ukończyła  

zawody na bardzo dobrym II miejscu.

 

Skład zespołu:

1. Kotas Jarosław  III TBa

2. Kukulski Jakub  III TG

3. Piątek Mateusz  III TG

4. Stefański Daniel  III TG

5. Skurski Szymon  III TG

6. Nowakowski Kamil  III TBS

7. Szczepaniak Szymon  II TI

8. Magacz Damian  II TI

9. Kamiński Sebastian  II TEO

10. Gabrych Igor  II TEO
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11. Ziółkowski Kamil  I TG

12. Matyjaśkiewicz Adrian  III TBS

MŁODZIEŻOWY  

MIĘDZYSZKOLNY  

TURNIEJ STRZELECKI Z KBKS

12 października 2015r. w piotrkowskiej 

strzelnicy odbył się  

Międzyszkolny Turniej Strzelecki

z KBKS szkół ponadgimnazjalnych  

z powiatu piotrkowskiego. Organizato-

rem turnieju był Zarząd Piotrkowskiej 

Organizacji Powiatowej LOK, Starostwo 

Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Uczestni-

cy brali udział w konkurencji karabinka 

sportowego (kbks), odległość 50 m, tarcza 

sportowa TS-1. Oddawali po 10 strzałów 

w pozycji leżąc i tyle samo strzałów  

w pozycji klęcząc. Przeprowadzona zosta-

ła klasyfikacja indywidualna i drużynowa.

Uczniowie naszej szkoły zwycięży-

li, a w składzie zespołu wystąpili:

1. Żaneta Purgał IV TG

2. Rozalia Wiernicka III TI

3. Klaudia Komar III TEO

4. Bartosz Kordela III TG

5. Kamil Kopytek III TG

W klasyfikacji indywidualnej 

dziewcząt uczennice naszej szko-

ły zajęły następujące miejsca:

I miejsce - Żaneta Purgał – IV TG

II miejsce – Rozalia Wiernicka – III TI

III miejsce – Magdalena Szyller – III TBb

IV miejsce – Klaudia Komar – III TEO

Po podsumowaniu wyników  

Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej  

z KBKS w edycji wiosna/ jesień 2015  

w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt 

najlepszym strzelcem została uczenni-

ca klasy III TI – Rozalia Wiernicka.

SZTAFETOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE

8 października 2015r. na Stadionie Miej-

skim „Concordia” odbyły się Sztafetowe 

Biegi Przełajowe Chłopców 10x1000m 

rozgrywane w ramach  

Mistrzostw Miasta Piotrkowa Trybu-

nalskiego Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Nasza szkoła zajęła bardzo dobre  

II miejsce w mieście.  

Zagwarantowało to nam udział

w Mistrzostwach Rejonu.

Skład sztafety:

1. Mamrot Mateusz It

2. Gibała Piotr ITI

3. Rokuszewski Wiktor ITG

4. Zawadzki Rafał III TBb

5. Jagusiak Norbert II TG

6. Fogiel Tobiasz III TI

7. Baryła MateuszIII TUS
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8. Jakimiuk Dawid ITG

9. Szczepaniak Szymon IITI

10. Trenda HubertITB

11. Skowron Sebastian IITG

Trybunalski Bieg  z OSiR-em

27 września 2015 r. na Stadionie Miej-

skim „Concordia” w Piotrkowie Try-

bunalskim odbył się „Trybunalski Bieg  

z OSiR-em”, pod patronatem prezyden-

ta miasta-Pana Krzysztofa  Chojniaka.

Celem imprezy było krzewienie kultu-

ry fizycznej i rekreacji  wśród dzie-

ci, młodzieży oraz osób dorosłych

i niepełnosprawnych, jak również pro-

mocja miasta i regionu oraz integracja 

społeczeństwa i miast zaprzyjaźnionych. 

Organizatorami biegu byli: OSiR w Piotr-

kowie Tryb., Wojewódzkie Zrzeszenie Ze-

społów Ludowych oraz Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bieg został przeprowadzony na na-

stępujących dystansach:

•bieg rekreacyjny dla osób niepeł-

nosprawnych na wózkach-100m

•bieg II-rekreacyjny dla osób niepeł-

nosprawnych chodzących- 100m

•bieg III-rekreacyjno-masowy-1200m

W  Biegu Trybunalskim wzięło udział około 

1300 osób. Z naszej szkoły wystartowało oko-

ło 60 uczniów oraz kilkunastu  nauczycieli. 

Wśród nich Panie Dyrektor: Edyta Wiernic-

ka  i Marzena Rutkowska. Nasza młodzież 

biegła z transparentem „Budowlanka” oraz 

logo szkoły wymalowanym na policzku.

RAJD  „PRAŻONEGO  ZIEMNIAKA”

   26 września 2015r. uczniowie klasy  

II TI: Dariusz Zieliński,  Szymon Szcze-

paniak  i  Łukasz  Łągwa  uczestniczyli  

w Rajdzie „Prażonego Ziemniaka”  

w  ramach  II  Ogólnopolskiej Międzypokole-

niowej Sztafety Turystycznej. Organizatorem 

rajdu  był  Oddział  Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego  w Piotrkowie 

Trybunalskim. Uczniowie reprezentujący 

„Budowlankę” wzięli także  udział  w lekcji  

o historii  piotrkowskich  targowisk  i ognisku.

Dziękujemy za udział:

Magdalena  Olczyk 

Izabela  Kabzińska 

 Alicja  Krawczyk
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SZKOLNA LIGA LEKKOATLE-

TYCZNA- WRZESIEŃ 2015

  21 września 2015r., na Stadionie Miej-

skim „Concordia”, odbyły się  Mistrzo-

stwa Miasta Piotrkowa Trybunalskie-

go  w  Szkolnej  Lidze Lekkoatletycznej.

  15 uczniów naszej szkoły zdobyło dru-

żynowo  bardzo dobre II miejsce, co  

zapewniło nam udział w Rejonowych  

Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych.

Na podium stanęli:

• Krystian Kiełbik  kl. IV  TG 

– I miejsce w skoku w dal

• Maciej Ciotucha kl. IV TD  

– I miejsce w pchnięciu kulą

• Adrian Kowalczyk kl. IV TI  

– III miejsce w pchnięciu kulą

  24 września 2015r. odbyły się Rejono-

we Mistrzostwa Szkół  Ponadgimnazjal-

nych w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej.

Najlepsze miejsca indywidualnie zajęli:

• Maciej Ciotucha  kl. IV TD  

– II miejsce w  pchnięciu  kulą

• Adrian Kowalczyk  kl. IV TI  

– III miejsce w pchnięciu kulą

 Drużynowo zajęliśmy VI miejsce.
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I miejsce – Roksana Sęderecka II TG

III miejsce – Natalia Chamernik II TG

Pchnięcie kulą mężczyzn 5kg

I miejsce – Daniel Pytel II t

II miejsce – Adrian Kowalczyk – IV TOŚ

Gościem honorowym mityngu był Szy-

mon Ziółkowski – mistrz olimpijski oraz 

dwukrotny mistrz świata w rzucie młotem.

INDYWIDUALNE  BIEGI  PRZEŁA-

JOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

INDYWIDUALNE  BIEGI   

PRZEŁAJOWE  

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

  18 września 2015r. odbyły się Indy-

widualne  Biegi  Przełajowe Dziew-

cząt  i Chłopców w  ramach Mistrzostw 

Miasta Szkół Ponadgimnazjalanych.

Spośród 68 chłopców nasi ucznio-

wie zajęli następujące miejsca:

•6 miejsce - Trenda Hubert  I TB

•7 miejsce - Mamrot Mateusz   I t

•12 miejsce - Jakimiuk Dawid  I TG

•18 miejsce – Twardowski Michał  I t

•22 miejsce – Rokuszewski Wiktor I TG

•27 miejsce – Gibała Piotr  I TEO

•32 miejsce – Jagusiak Norbert  II TG

•36 miejsce – Szczepaniak  Szymon  II T

Mistrzostwa Miasta  

w Szkolnej Lidze LA Dziewcząt

21 września 2015r. odbyły się Mistrzostwa 

Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w Szkolnej 

Lidze Lekkoatletycznej. Wśród dziewcząt 

w zawodach wzięło udział osiem zespołów. 

Uczennice naszej szkoły zajęły miejsce IV 

uzyskując 780 punktów. Mistrzynią Piotrkowa 

w pchnięciu kulą została uczennica klasy II 

TG –Roksana Sęderecka. W biegu na 100m 

mistrzynią miasta została również uczennica 

naszej szkoły – Daria Tarnawska – klasa II TG.

W sztafecie 4 x 100m reprezentant-

ki ZSPi PO-W nr 3 zajęły III miejsce.

Skład sztafety był następujący:

1.Patrycja Zapart – III TOŚ

2.Milena Zielińska – II TG

3.Angelika Kabzińska – III TOŚ

4.Daria Tarnawska – II TG

Otwarty Mityng Zakończenia Sezonu

 19 września 2015r. na Stadionie  

Miejskim w Piotrkowie Tryb. odbył się 

Otwarty Mityng Zakończenia Sezonu 

w Lekkiej Atletyce. W zawodach mieli 

prawo startu uczniowie szkół jak rów-

nież zawodnicy trenujący w klubach 

lekkoatletycznych. Nasi uczniowie star-

towali w konkurencji pchnięcia kulą.

Pchnięcie kulą kobiet 4kg
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Hubert Trenda zakwalifikował się  

do  zawodów na szczeblu wojewódzkim, 

 które  odbędą się   

2 października 2015 r. w Uniejowie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W ramach Indywidualnych Biegów  

Przełajowych  Dziewcząt Szkół  

Ponadgimnazjalnych wzięło  

udział 58 zawodniczek. 

Uczennica klasy

II TG – Daria Tarnawska – zajęła VIII miejsce

Pozostałe wyniki dziewcząt:

•Iwona Grzywacz    III TG -14 miejsce

•Dagmara Bednarek III TG - 15 miejsce

•Magdalena Fijołek  II TG - 23 miejsce

•Patrycja Zapart   III TOŚ-25 miejsce

•Karolina Placek III TG – 31 miejsce

•Paulina Dendek II TG – 34 miejsce

•Małgorzata Gościk II TG – 37 miejsce

Redakcja gazetki

Pośmiejmy się 
razem

Wraca zmęczony grabarz do domu, 
ledwie żywy, pada z nóg. Żona pyta: 
- Co ci Stefciu, ile miałeś pogrzebów 
dzisiaj?! 
A on: 
- Jeden, ale chowaliśmy naczelnika 
urzędu skarbowego. 
- No i co z tego?! 
- No niby nic, ale jak go tylko 
zakopaliśmy, to zerwały się takie 
brawa, że musieliśmy 7 razy 
bisować...

Facet chce się pozbyć kota wywożąc 
go 4 ulice dalej. 
Przychodzi do domu a kot siedzi na 
wersalce. 
Wywozi go dalej, ale kot znowu 
wrócił! 
Facet wywiózł go za miasto. 
Po chwili dzwoni do domu do żony 
i mówi: 
- Jest z tobą kot?
- Jest, a co? 
- Daj go do telefonu, bo się zgubiłem. 

- Tato, chciałam ci powiedzieć,  
że jestem zakochana. Adama 
poznałam na eDarling, potem 
zostaliśmy przyjaciółmi na 
Facebooku, często gadaliśmy na 
WatsApp, teraz oświadczył mi się 
przez Skype.
- Córeczko, wobec tego weź ślub na 
Twitterze, dzieci kupcie na eBay,  
a jak ci się mąż znudzi, to wystaw go 
na Allegro...

Redakcja pod opieką  p. Anny Bartczak:

Anna Kowalewska

Julita Bednarek

Pola Kępińska

Skład tekstu i grafiki : Anna Miśkiewicz
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Poświęcenie
kilku lat nauki zaprocentuje w przyszłości.....

Rozmowa z Norbertem Trelką 
uczniem klasy IVTBa

„ „
Wybrałem ten profil, ponieważ fascynowało 

mnie budownictwo oraz wystrój wnętrz. 

Już od najmłodszych lat moją uwagę przy-

ciągały piękne domki jednorodzinne, jak 

i wielkie konstrukcje takie jak wiadukty 

czy długie mosty łączące odległe obszary. 

Budownictwo, jako nauka to bardzo obszerna 

dziedzina, aby zostać specjalistą w tej dziedzi-

nie nie wystarczą cztery lata. Jednak poświece-

nie kilku lat na naukę na pewno zaprocentuje  

w przyszłości dobrymi zarobkami. Sama 

nauka sztuki budowlanej rozwija horyzon-

ty oraz uczy kreatywnego, analitycznego 

myślenia. Według mnie są to umiejętności 

niezbędne w pracy nie tylko w tej branży. 

Zyskaliśmy także wiele umiejętności przydat-

nych nie tylko w pracy zawodowej. W ramach 

praktyk nauczyliśmy się jak wykonywać roboty 

budowlane, na pewno podczas remontów 

we własnym mieszkaniu coś wykorzystamy. 

Dlaczego wybrałeś 

budownictwo?

wywiad

Co najbardziej podoba 

Ci się w budownictwie?
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