
Andrzejki
29 Listopada

Historia:
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych 
dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo 
poważnie...

Niektóre wróżby : 
• Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka 
z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny...z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny...

Andrzejki w dzisiejszych czasach obchodzone są nie tylko w Polsce , obchodzimy je też :
*  W Niemczech -  andrzejki  obchodzone są w tym samym czasie, co w naszym kraju – w wigilię święta św. An-
drzeja. Uważa się, że jeśli w nocy z 29 na 30 listopada kobiety będą spały nago, najprawdopodobniej zobaczą we 
śnie swojego przyszłego męża. Młode kobiety powinny natomiast zwracać baczną uwagę na psy – kierunek,
z którego tej nocy będzie dobiegało ich szczekanie, wskaże im równocześnie kierunek, z którego przyjdzie ich 
przyszły mąż.

* Na Ukrainie - andrzejki przypadają 13 grudnia. Wieczór wróżb zaczyna się od ugryzienia kałyty, słodkiej bułki
z miodem i owocami, która dobra jest paradoksalnie wtedy, gdy jest po upieczeniu ciężka do ugryzienia. Na 
środku kałyty robi się dziurkę, potem nawleka się ją na czerwoną tasiemkę i zawiesza wysoko nad głowami. 
Zadaniem chłopców jest ugryzienie kałyty bez pomocy rąk. Andrzejki na Ukrainie to również czas na figle
i psoty...
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AKTUALNOŚCI 2

POZNAJEMY NASZE PRAWA - cz. I
W pierwszym numerze naszej gazetki przedstawiliśmy obowiązki uczniów . 
Teraz prezentujemy to, co uczniowie lubią najbardziej, czyli...

STATUT SZKOŁY
ROZDZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

§ 2. Sprawdziany – prace pisemne, powtórzenia ustne i ich ocena.

1. Uczeń powinien być powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 
sprawdzianów. Praca klasowa (sprawdzian) obejmuje materiał nauczania powyżej trzech godzin lekcyjnych.
2. Łączna liczba sprawdzianów nie może przekraczać 3 tygodniowo i nie więcej niż 1 dziennie. W przypadku, gdy 
określona liczba sprawdzianów jest większa i nie jest to skutkiem ich przenoszenia z inicjatywy młodzieży, ucznio-
wie mają prawo odmówić ich pisania. 
3. Kontrola bieżącego materiału (2 – 3 godziny lekcyjne) w dowolny sposób nie podlega limitowaniu.
4. Zapowiedziane sprawdziany powinny być zapisane w dzienniku lekcyjnym.
5. Ustna zapowiedź sprawdzianu bez zapisu w dzienniku lekcyjnym jest nieważna.
6. Przed sprawdzianem pisemnym uczeń powinien otrzymać niezbędne i wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące po-
danych zagadnień i pytań oraz kryteriów oceniania.
7. Sprawdzone i oceniane prace pisemne powinny być zwrócone uczniom w ciągu 14 dni, a kartkówki w ciągu 7 
dni od dnia ich przeprowadzenia.
8. Nauczyciel nie może zrobić następnej pracy klasowej (sprawdzianu) przed oddaniem i omówieniem poprzed-
niej.
9. Uczeń powinien poznać kryteria oceniania prac pisemnych i powtórzeń ustnych, a w przypadkach niezgodności 
stanowisk między nim a nauczycielem, może się odwoływać do oceny u nauczyciela, a następnie u wychowawcy 
klasy, opiekuna samorządu i Dyrektora. 
10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu bezpośrednio po 
sprawdzeniu i omówieniu, a nauczyciel zobowiązany jest przechowywać je w dokumentacji nauczania bieżącego 
roku szkolnego.
11. Liczba pisemnych sprawdzianów wynika ze specyfiki przedmiotu, ale w przypadku tych zajęć gdzie powinny 
być one przeprowadzone, nie może być ich mniej niż 2 w okresie (z języka polskiego powinny mieć charakter 
wypracowania).
12.12. W czasie jednej godziny lekcyjnej uczeń nie może otrzymać więcej niż jednej oceny niedostatecznej, nie licząc 
ocen z oddawanych prac pisemnych.
13. Dłuższe domowe prace pisemne mogą być zadawane nie częściej niż raz w tygodniu.
14. Okres świąt i ferii powinien być wolny od pisemnych prac domowych.
15. Uczniowie w klasach maturalnych w ciągu drugiego semestru powinni być zwolnieni ze sprawdzianów pisem-
nych i powtórzeń ustnych z przedmiotów, z których nie zdają egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe.

§ 3. Zasady ustalania oceny z zachowania.

1. Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych i respektowaniu 
zasad współżycia społecznego.
2. Kryteria szczegółowe ustalania oceny z zachowania zawarte są w Programie Wychowawczym.
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Kl. I TG
To my i nasze zainteresowania:
1. Balcerzyk Justyna- interesuje się muzyką, lubi
      uprawiać sport(piłka siatkowa i piłka ręczna), 
      jej pasją jest recytacja utworów poetyckich
2. Barska Monika- lubi słuchać muzyki oraz 
      oglądać filmy
3. Bednarek Dagmara- lubi słuchać muzyki
      i grać w siatkówkę      i grać w siatkówkę
4. Białas Ewelina- lubi słuchać muzyki, jej
      ulubionymi stylami muzycznymi są: reggae
      i Hip Hop 
5. Bombol Katarzyna- lubi grać w piłkę ręczną
      i siatkówkę oraz słuchać muzyki
6. Chamczyk Dawid- interesuje się piłką nożną, 
      lubi grać w szachy i jeździć na rowerze      lubi grać w szachy i jeździć na rowerze
7. Chuda Magdalena- uzależniona od muzyki, prowadzi bloga. Jest belieber:)
8. Grzywacz Iwona- interesuje się muzyką, lubi oglądać mecze piłki nożnej
9. Kacperczyk Aleksandra- lubi rysować
10. Kędzierska Angelika-lubi słuchać muzyki
11. Kopeć Weronika
12. Kopytek Kamil- jego zainteresowania to piłka nożna i sporty walki
13.13. Kordela Bartosz- jest kibicem Realu Madryt
14. Kowalski Piotr- interesuje się sportem(piłka nożna i rugby),jest fanem zespołu Linkin Park
15. Kukulski Jakub- jest kibicem Śląska Wrocław, lubi piłkę nożną oraz Hip Hop
16. Kwiecień Konrad- gra na gitarze klasycznej i na gitarze basowej
17. Litych Rafał- w wolnym czasie ćwiczy grę na klarnecie, serfuje po Internecie lub ogląda telewizję
18. Łuczyńska Oliwia- lubi jeździć na rolkach, uwielbia muzykę w szczególności rap i reggae oprócz tego lubi     
  również chodzić do szkoły(tylko na przerwy):D
19.19. Małgorzaciak Krystian- gra na gitarze i lubi sport
20. Niedzielski Szymon- jego pasja to muzyka i tworzenie jej, pisanie tekstów
21. Olczyk Kinga- jej zainteresowania to siatkówka, muzyka oraz sztuka
22. Owczarek Małgorzata- lubi taniec, muzykę, grafikę, czytać książki, zwierzęta domowe, szkicowanie
23. Piątek Mateusz- lubi sport i muzykę
24. Piechura Przemysław- jego pasją są motocykle
25. Placek Karolina- lubi jeździć na rolkach i rysować
26.26. Skurski Szymon- jego zainteresowania to sport i motoryzacja
27. Sochacka Jowita- lubi jeździć na rowerze i słuchać muzyki
28. Stefański Daniel- lubi grać w piłkę siatkową oraz jeździć na rowerze
29. Szczęsna Justyna- lubi oglądać mecze piłki nożnej i słuchać muzyki
30. Tomczyk Kacper- jego hobby  to siatkówka, lubi słuchać muzyki
31. Zawisza Tomasz- lubi słuchać muzyki głównie rocka, lubi też rysować (głównie rysunki techniczne)

Wychowawcą naszej klasy jest pani Bożena Warchulska. Jest nauczycielką matematyki, Wychowawcą naszej klasy jest pani Bożena Warchulska. Jest nauczycielką matematyki, 
będzie nas przygotowywać do matury z tego właśnie przedmiotu.

Mamy nadzieje na owocną i miłą współpracę ze wszystkimi uczniami oraz pracownikami Zespołu Szkół Ponadg-
imnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
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Wywiad z Panem Wójtowiczem
Dlaczego wybrał Pan akurat 
geodezję?

ToTo był tak naprawdę przypadek, że 
wybrałem geodezję. Wybierając ten 
kierunek nie miałem żadnego 
pojęcia co to w ogóle jest. 
Wiedziałem tylko, że coś się mierzy, 
ale co? Zresztą w wieku 15 lat trudno 
o świadomą decyzję. Gdyby na 
przykładprzykład nabór do szkoły był miesiąc 
czy dwa później, może coś innego 
przyszłoby mi do głowy. W tamtym 
momencie zaistniała właśnie taka 
sytuacja i padło na geodezję.

Czy lubi Pan uczniów naszej 
szkoły, dlaczego?

Lubię kontakt z młodzieżą, czuję się 
wtedy młodszy :)

Jakie ma Pan hobby?

InteresujeInteresuje mnie kilka rzeczy. Bardzo 
lubię oglądać filmy typu science fic-
tion i programy historyczne. Na-
jbardziej lubię pływanie. Uwielbiam 
spędzać swój wolny czas na 
pływalni.

Ukończył Pan Technikum 
Geodezyjne w naszej szkole. 
Jak Pan wspomina te lata 
nauki?

Różnie.Różnie. Ekstremalnie, bym 
powiedział. Były przedmioty typu 
geodezja ogólna czy rysunek tech-
niczny, na które chodziło się
z wielką chęcią, ale jak w każdej 
szkole niektóre przedmioty, jak 
matematyka lub chemia, 
powodowały stres. Wszystko to 
wynikało z tego, jakich nauczycieli 

szkole niektóre 
przedmioty, jak 
matematyka lub chemia,
 powodowały stres. 
Wszystko to wynikało
 z tego, jakich 
nauczycieli nauczycieli 
mieliśmy. Matematyczki
 baliśmy się panicznie :)

Gdzie Pan 
studiował?

W Akademii 
Rolniczo-Technicznej 
im. Michała im. Michała 
Oczapowskiego
w Olsztynie (ART). 
Obecnie nosi nazwę 
Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski 
ww Olsztynie. Polecam wszystkim 
zainteresowanym kontynuacją nauki 
geodezji.

Jaki jest Pana ulubiony 
kolor?

WW zasadzie to mam dwa ulubione 
kolory, którymi jest biały i czarny, 
ale bardziej wolę biały.

Jaki jest Pana wymarzony 
samochód?

JestJest ich kilka, na przykład Audi A8, 
BMW serii 5, ale numerem 1 jest 
Volkswagen Touareg.

Jakie jest Pana najlepsze ws-
pomnienie z czasów 
dzieciństwa?

Najlepsza z mojego dzieciństwa 
była podróż do byłej Jugosławii 

(obecnie teren Chorwacji). 
Spędziłem tam wspaniałe dwa ty-
godnie kolonii. To był po prostu 
inny świat. Na chwilę można było 
zapomnieć o sytuacji, która 
panowała w Polsce.

Dziękujemy za rozmowę.

Pytania zadawały: Marika 
Suszyńska i Ania Kowalewska
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W ARTO PRZECZYTAĆ!!!
Dla Niego!

“Lśnienie” - Stephen King

PowieśćPowieść uważana przez wielu 
czytelników za horror wszech 
czasów. Jack Torrance, były nauczy-
ciel, a obecnie poszukujący weny 
pisarz, otrzymuję pracę dozorcy 
w opuszczonym na okres zimowy 
górskim hotelu Overlook. Kiedy 
burze śnieżne odcinają od świata 
rodzinę Torrance'ów, obdarzony 
telepatycznymi zdolnościami 
Danny, pięcioletni syn Jacka, od-
krywa, że hotel jest nawiedzony,
a duchy powoli doprowadzają jego 
ojca do obłędu. Sytuacja staje się 
coraz bardziej groźna, aż pewnego 
dnia mężczyzna przestaje nad sobą 
panować...

Dla Niej!

“Poradnik 
pozytywnego myślenia”
Matthew Quick

PoznajciePoznajcie Pata. Pat ma pewną teorię 
– jego życie to film, który zakończy 
się happy endem, czyli powrotem 
jego byłej żony. Pat musi tylko 
spełnić kilka warunków: robić 
codziennie setki brzuszków, czytać 
więcej książek, biegać ubrany 
ww worek na śmieci, żeby zgubić os-
tatnie zbędne kilogramy, ćwiczyć 
bycie miłym i dwa razy dziennie 
łykać kolorowe pastylki. (Fakt, że 
Pat spędził kilka lat w zakładzie dla 
psychicznie chorych nie jest chyba 
wielkim zaskoczeniem). Niestety 
nicnic nie układa się tak, jak powinno. 
Nikt nie chce rozmawiać z nim 
o Nikki, jego ukochane Orły 
przegrywają kolejne mecze, a ojciec 
twierdzi, że Pat przyniósł pecha 
drużynie. Na domiar złego za Patem 
łazi piękna, choć równie stuknięta 
jak on Tiffany, prześladuje go 
Kenny G, a nowy terapeuta sugeruje 
zdradęzdradę jako formę terapii! Pat nie 
przestaje jednak myśleć pozytywnie. 
Czy to wystarczy, by osiągnął swój 
cel?

Na podstawie powieści powstał sce-
nariusz do filmu pod tym samym 
tytułem. Główne role zagrali Brad-
ley Cooper (Pat) oraz Jennifer Law-
rence (Tiffany). Partnerują im 
Robert De Niro (ojciec Pata) i Jacki 
Weaver (matka głównego bohatera). 
Wszyscy otrzymali za te role nomi-
nacje do Oscara, a sam film zebrał 
ich aż 8. Jennifer Lawrence została 
uhonorowana Złotym Globem i Os-
carem.
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Andrzejki
Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada,
w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.

Historia:

NiegdyśNiegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych 
dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo 
poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę 
zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się

w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.

Niektóre wróżby : 

• Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka 
z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.

• Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego 
przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp.

• Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy dotarł do 
progu miała jako pierwsza wyjść za mąż.

•• Pisanie imion na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem przekłuwanie przez 
dziewczyne z czystej strony kartki z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za 

mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn.

Andrzejki w dzisiejszych czasach obchodzone są nie tylko w Polsce , obchodzimy je też :

**  W Niemczech -  andrzejki  obchodzone są w tym samym czasie, co w naszym kraju – w wigilię święta św. Andrze-
ja. Uważa się, że jeśli w nocy z 29 na 30 listopada kobiety będą spały nago, najprawdopodobniej zobaczą we śnie 

swojego przyszłego męża. Młode kobiety powinny natomiast zwracać baczną uwagę na psy – kierunek,
z którego tej nocy będzie dobiegało ich szczekanie, wskaże im równocześnie kierunek, z którego przyjdzie ich 

przyszły mąż.

* Na Ukrainie - andrzejki przypadają 13 grudnia. Wieczór wróżb zaczyna się od ugryzienia kałyty, słodkiej bułki
z miodem i owocami, która dobra jest paradoksalnie wtedy, gdy jest po upieczeniu ciężka do ugryzienia. Na środku 
kałyty robi się dziurkę, potem nawleka się ją na czerwoną tasiemkę i zawiesza wysoko nad głowami. Zadaniem 
chłopców jest ugryzienie kałyty bez pomocy rąk. Andrzejki na Ukrainie to również czas na figle i psoty. Wszystko 
oczywiście związane jest ściśle z zamążpójściem – z reguły panna mieszkająca w domu, który został „dotknięty” psi-

kusem, cieszy się dużym powodzeniem w okolicy i ma spore grono wielbicieli.

* W Rumuni - andrzejki to czas kiedy magiczne rytuały pomagają pozbyć się złych duchów i oczyścić z nich ziemię 
oraz ludzi. Sekretną bronią jest czosnek, który należy zjeść w noc poprzedzającą dzień świętego Andrzeja. Czosnek 

również układa się przed drzwiami, w oknach i kominach, aby bronił przed złymi duchami.

* W Bułgarii - andrzejki noszą nazwę Edrei, oznaczającą Dzień Niedźwiedzia. Zgodnie z wierzeniami właśnie w ten 
dzień niedźwiedzie układają się do zimowego snu. Matki wrzucają w andrzejki do ognia ugotowane kolby kukury-

dzy, aby odgonić od ich córek złe moce.

* W Szkocji - dzień świętego Andrzeja hucznie obchodzony jest jako święto bankowe. Świętego czci się tam, jedząc, 
pijąc i imprezując.
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UŚM IECHNIJ SIĘ

Synku, kiedy poprawisz dwojke 
z matematyki?
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel 
nie wypuszcza dziennika z rak.

Ojciec pyta Adasia: - Co robiliście 
dziś na matematyce?
-- Szukaliśmy wspólnego mi-
anownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 
w szkole, też szukaliśmy wspól-
nego mianownika! Że też nikt go 
do tej pory nie znalazł... 

Nauczyciel zwraca się do ucznia: 
- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz 
do szkoły, ale z pewnością 
powinieneś zagrać w Totolotka. 
- A to czemu panie profesorze? 
- Bo na 49 pytań, dobrze 
odpowiedziałeś dokładnie na sześć.

Przed klasówką:
-- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo 
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Lekcja w szkole w czasach paleo-
zoiku. Nauczycielka wykuwa na 
kamiennej tablicy pytanie:
- Ile to jest 2+2?
Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten 
nie zna odpowiedzi i zastanawia 
się. Nagle słychać straszny huk 
i unoszą się tumany kurzu. Nauczy-
cielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!

Na lekcji geografii nauczyciel pyta 
Michała:
- Gdzie leży Kuba?
Na to Michał:
- Kuba leży w domu, ma grypę.

Mama pyta sie swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie 
wypytują, a ja nic nie wiem.

Uwagi w dzienniku 
lekcyjnym

Kowalska i Józwiak nie chcą podąć 
swego nazwiska.

WyrzuciłWyrzucił koledze czapkę przez 
okno ze słowami: "Jak kocha, to 
wróci".

Na lekcji religii uczeń K. oszukuje, 
grając w karty.

Amadeusz robi coś, ale nie wiem, 
jak to nazwać.

  Na fizyce pociera laskę o sweter 
bez pozwolenia.

Śpiewa na lekcji muzyki.

Przyłapany na ściąganiu mówi, że 
tylko "czerpał inspiracje".

PawełPaweł śpiewa piosenki z lat 60 tych 
i każe mi śpiewać, bo, jak twierdzi, 
wszystkie powinnam pamiętać 
z młodości.

Ciekawostki.

LachanofobiaLachanofobia Jeśli rodzina zmusza 
Cię do jedzenia warzyw, których 
nienawidzisz, obroń się nauką - 
powiedz, że cierpisz na 
lachanofobię, czyli chorobliwy lęk 
przed warzywami.

NudziszNudzisz się?  Ludzie narzekający 
na nudę są o 2,5 raza bardziej 
narażeni na atak serca.

Bez snu. Człowiek bez snu jest w 
stanie przeżyć 10 dni.

BrakBrak snu. Nie wystarczająca ilość 
snu może spowodować, że zacznie-
my tyć.

Pięść. Obwód zawiniętej w pięść 
dłoni jest równy długości stopy.
Jak banan. Ludzie i banany mają 
w 50% jednakowe DNA.

Śmiech to zdrowie 

Nauczycielka pyta największego
lenia w klasie :
- Jakim zwierzęciem chciałbyś być 
?
- Wężem!
- A dla czego ?
- Bo on leży , a mimo to idzie ...- Bo on leży , a mimo to idzie ...

- Twoje wypracowanie jest niezłe, 
mówi nauczycielka do małego 
Jasia ale jest identyczne jak wypra-
cowanie twojego kolegi z ławki. 
Wiesz co to znaczy? 
- Że jego też jest niezłe..? 
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LISTOPAD
Jedenasty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza 

gregoriańskiego, ma 30 dni.

Skąd taka nazwa?

Nazwa miesiąca pochodzi od opadających jesienią liści. Łacińska nazwa November (‘dziewiąty miesiąc’) została 
zapożyczona przez większość języków europejskich.

Przysłowia:

Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Gdy listopad mroźny, to lipiec nie groźny.

W listopadzie goło w sadzie.
W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz.

Znaki zodiaku:

Skorpion 24.10-22.11
Strzelec 23.11-21.12

Wydarzenia historyczne:Wydarzenia historyczne:

07.11.1575r. - Rozpoczął się sejm elekcyjny, na którym wybrano nowego króla Polski - Stefana Batorego.
11.11.1918r. - Odzyskanie przez Polskę niepodległości.
16.11.1940r. -  Hitlerowcy utworzyli getto warszawskie.

20.11.1648r. - Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski
27.11.1815r. - Królestwu Polskiemu została nadana konstytucja.

Z kalendarza świąt nietypowych:

Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia TytoniuTrzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
Ostatnia sobota listopada – Dzień bez Kupowania
12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów

28 listopada – Dzień Pocałunku
30 listopada – Dzień Białych Skarpetek

Urodzeni w listopadzie:

Maria Skłodowska Curie – fizyk – 07.11.1867
Marcin Luter – reformator – 10.11.1483Marcin Luter – reformator – 10.11.1483
Piotr Gruszka - siatkarz - 10.11.1971
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DZIAŁ SPORTOW Y
19 września 2013r. odbyły się Mis-
trzostwa Miasta Piotrkowa Tryb.
w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych Szkół Ponadgimnaz-
jalnych Dziewcząt i Chłopców, or-
ganizowane przez nasza szkołę. Na 
66 startujących chłopców, uczeń kl. 
III TD – Kamil Dutkiewicz zajął 
I miejsce. 

Budowlankę reprezentowali 
także:
• Mędrecki Łukasz III a 
– 4 miejsce
• Danielczyk Krystian III TB 
- 11 miejsce
• Zawadzki Rafał I TBb - 15 miejsce
•• Zaborowski Dawid I TBa 
– 24 miejsce
• Bajerowski Piotr I TBa 
– 27 miejsce
• Jeżak Konrad II ta – 28 miejsce 

WW mistrzostwach startowało 55 
dziewcząt, w tym uczennice naszej 
szkoły:
• Karlińska Żaneta III TOŚ 
– 9 miejsce
• Krawczyk Justyna III TB 
– 10 miejsce
•• Zapart Patrycja I TOŚ – 20 miejsce

24 września 2013r. odbyły się Mis-
trzostwa Miasta Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Lekkoatletyce 
w ramach Licealiady. Drużynowo 
chłopcy z naszej szkoły zajęli I mie-
jsce (w zawodach wzięło udział 9 
szkół ponadgimnazjalnych) i tym 
samym zakwalifikowali się do za-
wodów rejonowych.

Również indywidualnie zajęliśmy 
I miejsca w poszczególnych 
konkurencjach:
• Dudkiewicz Kamil III TD: 1500m
• Kiełbik Krystian II TG: skok w dal
• Rejniak Piotr III ah: pchnięcie kulą
sztafeta 4x100m w składzie:

•• Wesołowski Aleksander III TG
• Gutowski Konrad IV TG

• Kawiński Piotr IV TG
• Kiełbik Krystian II TG

27 września 2013r. odbyły się 
ww naszym mieście Mistrzostwa 
Rejonu Bełchatowskiego w Szkolnej 
Lidze LA. Drużynowo chłopcy z Bu-
dowlanki zajęli IV miejsce. Zabrakło 
nam jedynie 9 punktów, aby pokonać 
ZSP nr 2 z Piotrkowa Trybunalsk-
iego.

Indywidualnie najlepiej 
zaprezentował się Kamil Dutkie-
wicz – uczeń klasy III TD, który 
uzyskał bardzo dobry czas na 1500 
m (4.42.86) i zajął I miejsce.

10 października 2013r. odbyły się 
Mistrzostwa Miasta w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Chłopców 
10 x1000m. 

Sztafeta z naszej szkoły 
w składzie:
• Dutkiewicz Kamil III TD
•• Mędrecki Łukasz III a
• Jachimowski Dawid III TB
• Kobendza Tomasz III TB
• Danielczyk Krystian III TB
• Zawadzki Rafał I TBD
• Jeżak Konrad II ta
• Gutowski Konrad IV TG
•• Kaniewski Mateusz II TI
• Salamon Sebastian III TD
pokonała wszystkie szkoły ponadg-
imnazjalne w Piotrkowie i zajęła
I miejsce.

23 września 2013r. w piotrkowskiej 
strzelnicy odbył się Międzyszkolny 
Turniej Strzelecki z kbks szkół pon-
adgimnazjalnych z powiatu pi-
otrkowskiego. Organizatorem 
turnieju był Zarząd Piotrkowskiej 
Organizacji Powiatowej LOK, Sta
rostwo Powiatowe w Piotrkowie 
Tryb. Uczestnicy brali udział 
w konkurencji karabinka sportowe-
go (kbks), odległość 50 m, tarcza 
sportowa TS-1. Oddawali po 10 

strzałów w pozycji leżąc i tyle samo 
strzałów w pozycji klęcząc. 
Przeprowadzona została klasyfi-
kacja indywidualna i drużynowa. 
Nasza szkoła była reprezentowana 
przez 2 drużyny, które zajęły kolejno 
I i III miejsce spośród wszystkich 
grup uczestniczących w zawodach.grup uczestniczących w zawodach.

O to przedstawiciele zwycięskiej 
drużyny:
• Piotr Cieślak IIITG
• Łukasz Zelcer IIITB
• Mikołaj Ciotucha III TG
• Tomasz Wojdyla III TG
• Dominika Gołos III TG

III miejsce wywalczyli:

• Żaneta Purgał II TG
• Michał Kołek III h
• Damian Mielczarek III TG
• Remigiusz Szmiel III TG
• Daniel Galuś II TI

WW klasyfikacji indywidualnej 
dziewcząt zwyciężyła Żaneta Purgał. 
Uczennica klasy II TG uzyskała naj-
lepszy wynik wśród wszystkich ucz-
estników zawodów. W klasyfikacji 
indywidualnej chłopców uczeń klasy 
III TG – Piotr Cieślak- zajął miejsce 
II.

Otwarty Mityng Zakończenia 
Sezonu w Lekkiej Atletyce
6 października 2013r. na Stadionie 
Miejskim w Piotrkowie Tryb. odbył 
się Otwarty Mityng Zakończenia 
Sezonu w Lekkiej Atletyce. W zawo-
dach mieli prawo startu uczniowie 
szkół jak również zawodnicy 
trenujący w klubach lekkoatletyc-
znych. Najlepsze wyniki spośród uc-
zniów ZSP i PO-W nr 3 osiągnęli:
• Piotr Rejniak (IIIa) – I miejsce
w pchnięciu kulą (12,85);
• Robert Sudra (III TB ) - II miejsce 
w pchnięciu kulą (12,40);
• Patrycja Zapart (III TOŚ) – IV 
miejsce w biegu na 200m (32,69).
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POZDROWIENIA I OGŁOSZENIA
POZDROWIENIA:

SERDECZNE POZDROW-
IENIA DLA PANI MARTY 
PIECHURY-SADOWSKIEJ 
OD KLASY II TG, KTÓRA
KOCHA PANIĄ ZA TO, ŻE 
ZAWSZE MA NA SOBIE 
COŚ RÓŻOWEGO :)

KLASA IV TB
POZDRAWIA PANIĄ 
KATARZYNĘ
KOBYLIŃSKĄ I ŻYCZY
SZYBKIEGOSZYBKIEGO POPRAWIE-
NIA NASZYCH OCEN

1 5+/

NASZĄ UKOCHANĄ
PANIĄ STEFANIĘ
POZDRAWIAJĄ
I KOCHAJĄ WSZYSCY
UCZNIOWIE I PROSZĄ
O WIECEJ UŚMIECHU !!!

POZDRAWIAMYPOZDRAWIAMY
TULĄCYCH SIE DO
SIEBIE NA PRZERWACH : 
KAROLINĘ GRODEK
I KAMILA PURGAŁA
SPOTERKI

POZDRAWIAMY 
NASZEGO UROCZEGO
PRZEWODNICZĄCEGO 
ROBISZ UROCZE 
"DZIUBKI" DO ZDJĘĆ ! 
JESTEŚJESTEŚ WSPANIAŁYM 
KIEROWCĄ 
ŻEŃSK CZĘŚĆ
SAMORZĄDU

OGŁOSZENIA:

OGŁASZAMY, ŻE W NASZEJ GAZETCE RUSZA NOWY DZIAŁ POZDROWIENIA
I OGŁOSZENIA . CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA
ADRES E-MAIL : budowlanka.su@gmail.com

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY DO PREZENTOWANIA WASZEJ TWÓRCZOŚCI ( WIERSZE, OPOWI-
ADANIA, TEKSTY PIOSENEK, ZDJĘCIA, RYSUNKI... WSZYSTKO, CZYM 
CHCIELIBYŚCIE SIE POCHWALIĆ). PRZYJMUJEMY TAKŻE TWÓRCZOŚĆ 
ANONIMOWĄ 
ADRES E-MAIL: budowlanka.su@gmail.com

PRZYPOMINAMY ŻE FUNKCJONUJE SKRZYNKA E-MAIL SAMORZĄDU UCZNIO-
WSKIEGO.
 
budowlanka.su@gmail.com
PISZCIE DO NAS !


