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CO W TRAWIE PISZCZY ???
KOLEJNE - TYM RAZEM
PANDEMICZNE
WZMIANKI Z BUDOWLANKI

Pandemia pandemią, obostrzenia,
rygor sanitarny – wszystko
musiało być, było i jest
przestrzegane.
W BUDOWLANCE ZAWSZE
JESTEŚCIE BEZPIECZNI!!!

UCZYMY Z PASJĄ. DOŁĄCZAJCIE DO GRONA LUDZI, KTÓRZY MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI!

M

imo nauki zdalnej, której co tu dużo
mówić nikt nie lubi, bo brak bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem,
bo się nie chce wstać z łóżka, bo jesteśmy
zmęczeni i rozleniwieni, bo w nocy długo
graliśmy w Cyberpunka i co tam jeszcze, to
jednak dajemy radę. W Budowlance praca
i nauka wre, wiemy, że branża budowlana
jest jedną z niewielu, której nic nie zatrzyma,
nawet znienawidzony COVID -19. To koło
zamachowe całej gospodarki, to przyszłość
i rozwój, to szansa dla wszystkich. Budowlanka i zawody, których się uczymy będą zawsze
na pierwszym miejscu zapotrzebowania –
dziś, jutro i w przyszłości, dlatego pamiętając
o tym, ciśniemy do przodu.

M

inął kolejny rok kalendarzowy więc
czas na podsumowanie I półrocza
nauki i pracy.
Sierpień 2020. Środek wakacji,
a w Budowlance pełną parą trwały przygotowania do międzynarodowych zawodów
EUROSKILLS, które miały odbyć się w Grazu.
Pamiętacie, że przed dwoma laty Polskę reprezentowało 7 zawodników, w tym dwóch uczniów
z naszej szkoły? Byliśmy tacy dumni i pełni
zapału. Paweł Budziński z trzeciej klasy Szkoły Branżowej I Stopnia to kolejny fantastyczny
i zdolny uczeń, który miał wystąpić w tych
zawodach. Całe wakacje przygotowywał się
w konkurencji tynkarstwo i sucha zabudowa.
Wszystko powstrzymała pandemia koronawirusa. Pawła jednak nie zatrzymała. Wierzymy,
że uda mu się wystąpić razem z szesnastoma innymi młodymi zawodnikami i reprezentować Polskę w możliwym bezpiecznym
czasie podczas tych zawodów. Mamy nadzieję, że już niedługo usłyszycie o kolejnym sukcesie Budowlanki. Zawody Euroskills tak jak
MŚ w piłkę nożną, czy olimpiada zostały
tylko przełożone.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
2020 rok wyglądał zupełnie inaczej.
Wszystko za sprawą sytuacji epidemiologicznej. Nie było uroczystej akademii, odbyło się
jedynie krótkie spotkanie, życzenia i przyjęcie
do naszej wspólnoty uczniów klas pierwszych,

którzy złożyli uroczyste ślubowanie.
Ślubowanie to jedno z najważniejszych
wydarzeń wpisane na stałe w szkolny kalendarz.
To uroczystość wyjątkowa, budująca tradycję
i wspólnotę. Fajnie, że jesteście z nami.

P

aździernik w Budowlance to tradycyjnie miesiąc wydarzeń literackich
i kulturalnych. W tym roku niestety
nie mogliśmy zaprosić kolegów ze szkół podstawowych na coroczny projekt pod nazwą
„Spotkanie z…”, ale odbyły się kolejne
warsztaty literackie z zaprzyjaźnionym
z nami Mariuszem Koperskim – pisarzem,
autorem kryminałów, których akcja rozgrywa
się w Zakopanem. Uczniowie klasy II kształcący się w zawodach technik geodeta i technik
budownictwa interpretowali przygotowane fragmenty prozy Franza Kafki, Jeviera
Mariasa i najnowszej, jeszcze niewydanej
książki naszego gościa „Amator zbrodni”.
Zastanawiali się nad tym, jak zbudować
napięcie pisząc pierwsze zdanie, zadawali
pytania o motywacje bohaterów. Dyskutowali o tym, co powoduje, że sięgamy po tę,
a nie inną książkę stojącą na księgarskiej
półce? Jaką drogę przebywa tekst zanim
stanie się książką? Kim jest pisarz? Czy to ten,
który po prostu pisze, czy też ten, który zostaje
obsypany nagrodami i sprzeda tysiące
egzemplarzy, a może i więcej swoich książek.
Odpowiedzi było dużo, wątpliwości jeszcze
więcej. Zakończyliśmy z niedosytem i nadzieją na kolejne spotkanie. Być może spotkamy
się podczas promocji najnowszej powieści
naszego gościa.
MALARSKOŚĆ FILMU
i MUZEUM KINEMATOGRAFII
PONOWNIE W BUDOWLANCE

B

udowlanka to nie tylko nauka zawodu. 21 września rozpoczęliśmy drugą
edycję projektu „MALARSKOŚĆ
FILMU”, który realizujemy pod patronatem
i we współpracy z Muzeum Kinematografii
w Łodzi. Spośród zaproponowanych
filmów wybraliśmy dzieła Andrzeja Wajdy
„Brzezina” i „Powidoki”. Uczniowie klas maturalnych obejrzeli film „Brzezina”, następnie

uczestniczyli w wykładzie, który specjalnie
dla nich poprowadził filmoznawca i członek
Akademii Polskiego Filmu Maciej Dowgiel.
Następnym punktem projektu były warsztaty, na których podzieleni na grupy uczniowie
tworzyli żywe obrazy inspirowane filmem.
Zajęcia niezwykle pożyteczne wymagały
znajomości dzieła Jarosława Iwaszkiewicza,
umiejętności odczytania obrazów np.
Jacka Malczewskiego czy Juliusza Kossaka,
a potem przeniesienia ich w rzeczywistość,
czyli stworzenie żywego obrazu. Kolejnym
etapem projektu była praca nad filmem
„Powidoki”. Tu kreatywnością wykazali się
uczniowie Technikum Informatycznego
i Robót Wykończeniowych w Budownictwie, którzy dzięki twórczości Władysława
Strzemińskiego realizowali się w kierunku
zwanym unizmem.
11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W

tym roku narodowe Święto
Niepodległości
przybrało
zupełnie
inny
charakter.
Zorganizowaliśmy wydarzenie pod nazwą
„Budowlanka
biegnie,
idzie
102
kilometry na 102. w rocznicę odzyskania niepodległości”. Okazało się ono
trafionym pomysłem. W projekcie wzięło udział 63 uczestników, którzy łącznie
pokonali ponad 5 tysięcy kilometrów.
Biegli i szli nie tylko obecni uczniowie
Budowlanki, ale także nauczyciele, absolwenci i przyjaciele naszej szkoły. Organizatorzy przygotowali specjalne nagrody, które
mamy nadzieję zostaną niedługo wręczone,
ale póki co niech pozostaną tajemnicą. Jak
co roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej
akcji „SZKOŁA DO HYMNU” oraz wzięliśmy udział w ogólnopolskim dyktandzie
niepodległościowym
(brawo
Oliwia
Abratkiewicz, Kuba Kucewicz i Wojtek
Chodorowski, którzy w ogólnej klasyfikacji uplasowali się zdecydowanie powyżej
średniej krajowej).
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NAJLEPSI SPECJALIŚCI
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Energia odnawialna to teraz ogromny
rynek i ogromne możliwości, a w Budowlance
uczą się najlepsi specjaliści w Polsce! Pokazał
to konkurs Junkers Bosh Szkoli.
Aż trzech laureatów tegorocznej edycji
konkursu to nasi uczniowie! To Oliwia
Mrozińska i Zuzanna Dołgin, które zajęły
I miejsce w corocznym konkursie organizowanym przez tę uznaną i cenioną na rynku
firmę oraz Julian Nowak, który zajął
III miejsce.
Uczniowie rewelacyjnie poradzili
sobie podczas testów z techniki kondensacyjnej (kotły gazowe), rekuperacji oraz pomp
ciepła. W konkursie uczestniczyli jeszcze inni
nasi uczniowie, którzy przyczynił się do zajęcia
przez szkołę II miejsca w Polsce. Wśród nich
znalazła się Paulina Skóra, która była najlepsza
po trzecim teście. Konkurs dotyczył wiedzy
związanej z energetyką odnawialną oraz inżynierią sanitarną.
Oliwia
Mrozińska
i
Zuzanna
Dołgin uczące się w zawodzie technik
urządzeń
i
systemów
energetki odnawialnej, które zajęły I miejsca
w Polsce w konkursie instalacyjnym Junkers Szkoli w roku szkolnym 2019/2020
niedawno otrzymały uprawnienia do
zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci
gazowych oraz elektrycznych.
Voucher na kurs i egzamin dający
uprawnienia był jedną z głównych nagród
w konkursie. Mimo trudności związanych
z pandemią, dziewczyny nie poddały się i są
najlepsze! Takie gwiazdy eko energii tylko
w Budowlance!

„NASZA NOWA PRZESTRZEŃ“
UCZNIOWIE BUDOWLANKI NA I MIEJSCU

Kreowanie przestrzeni miejskiej tak,
aby była przyjazna mieszkańcom – takie było
zadanie uczestników konkursu
„NASZA
NOWA PRZESTRZEŃ” zorganizowanego przez
Pracownię
Planowania
Przestrzennego,
w którym wzięli udział i pokonali konkurencję
Miłosz Żegnałek, Kacper Urbański i Mateusz
Urbański kształcący się w zawodzie technik
budownictwa.
Konkurs był adresowany do uczniów
piotrkowskich szkół ponadpodstawowych.
Projekt konkursowy dotyczył bezpośredniego sąsiedztwa wieży ciśnień oraz terenu byłego już dworca PKS. Projekty naszych uczniów
udowodniły, że młodzi ludzie mają znakomite
pomysły na nasze miasto!
Możesz być projektantem, budowniczym,
wykonawcą i bezpośrednim twórcą zdrowej
i bezpiecznej przestrzeni. Droga, którą
wybierzesz zależy od Ciebie, a Budowlanka
to wybór najlepszy z najlepszych!
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ZŁOTA KIELNIA DLA BUDOWLANKI !

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022:
TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
•
•
•
•
•
•
•

TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
TECHNIK GEODETA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
• MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
• MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
• MURARZ-TYNKARZ
• BETONIARZ-ZBROJARZ

ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM
- stypendia dla najzdolniejszych

W grudniu ruszył kolejny nabór na
stypendium dla najzdolniejszych uczniów szkół
technicznych i branżowych. Z Naszej szkoły
o to stypendium ubiega się 92 uczniów. Podobnie jak w poprzednich edycjach z pozyskanych
funduszy stypendyści będą mogli kupić sobie
potrzebny do nauki sprzęt czy pójść na kursy
doszkalające. Trzymamy wszyscy kciuki, żeby
Wam się udało! Jesteśmy z Was dumni!

U

czeń Szkoły Branżowej I Stopnia
Mateusz Fijołek finalistą
XLIX edycji Turnieju Budowlanego
„Złota Kielnia” i stypendystą ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania za
wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku
szkolnym 2019/2020.
7 lutego 2020 r. zakończyła się kolejna
edycja Turnieju Budowlanego, w którym od
wielu lat uczniowie naszej szkoły plasują się na
najwyższych notowanych miejscach. W tym
roku tytuł laureata zdobył Mateusz Fijołek,
który zajął V miejsce w kraju w zawodzie
monter zabudowy i robót wykończeniowych.
Turniej Budowlany „Złota Kielnia” to jeden
z nielicznych konkursów przeznaczony dla
uczniów Branżowych Szkół I Stopnia.

Laureaci i finaliści zostają zwolnieni
z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie. TURNIEJ BUDOWLANY
„ZŁOTA KIELNIA” sprawdza wiedzę i umiejętności praktyczne uczniów, pozwala na wymianę doświadczeń, stawia na kreatywność.
To rywalizacja, podczas której uczniowie
pracują z użyciem najnowszych materiałów
i sprzętu.
Mateusz Fijołek jest uczniem III klasy
Branżowej Szkoły I Stopnia. Swój sukces
zawdzięcza ciężkiej pracy i wytrwałości.
Na co dzień jest skromny i wyciszony, ale
w pracy staje się pewny siebie i kreatywny. Jest
odpowiedzialny i odporny na stres, bo przecież
rywalizacja na tym poziomie jest nie lada
wyzwaniem.

ÓSMOKLASISTO TY TEŻ MOŻESZ
ZOSTAĆ UCZNIEM BUDOWLANKI.
W gazetce zamieszczono zdjęcia z czasu przed i po wprowadzeniu obostrzeń
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