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Serdecznie witamy tegorocznych pierwszoklasistów w naszej „Budowlance”. Przed wami
cztery bądź trzy lata ciężkiej pracy, nieprzespanych nocy, codziennego uczenia się, stresów
i łez, ale nie martwcie się, bo, szkoła to czas niezapomnianych chwil i przeżyć, które po latach będziecie mile wspominać i do nich wracać.
Będziecie się kształcić w zawodach:
- technik budownictwa,
- technik geodeta,
- technik renowacji elementów architektury,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych,
- monter sieci instalacji sanitarnych,
- stolarz.



Strona 1 — Przywitanie



Strona 2 — Rajd budowlanki



Strona 3 — O patronie szkoły



Strona 4 — Na dobry humor

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI !!!
Jak co roku organizujemy dla Was wspaniałe powitanie w murach naszej ukochanej
„Budowlanki” !!! Niestety wasi rok starsi koledzy nie uczestniczyli we wspaniałym „Rajdzie
Budowlanki” z powodu covid - 19. Wy jednak macie to szczęście wziąć udział w tym
niezwykłym wydarzeniu. Czeka Was niezapomniany dzień! Nie ma się czego obawiać,
„powitanie” pierwszaków to nic strasznego, i każdy nowy członek naszej szkolnej
społeczności musi je przejść ;)
Organizatorzy, czyli uczniowie ze starszych klas z naszej szkoły z pewnością przygotują dla
Was ciekawe konkursy, w których będziecie musieli się wykazać siłą, sprytem, opanowaniem
i zdrową rywalizacją .
W związku z tym zapraszamy Was na

Tradycyjny Rajd Budowlanki,
który odbędzie się na przełomie września i października.
Niestety pogoda będzie miała ogromne znaczenie !!!

Szczegółowe informacje związane z rajdem będą dostępne u opiekunów Samorządu
Szkolnego, organizatorów rajdu oraz wychowawców klas pierwszych.
Organizatorzy Rajdu
Samorząd Uczniowski
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Stefan Rowecki urodził się 25 grudnia 1895 roku w Piotrkowie Trybunalskim
w rodzinie, w której żywe były tradycyjne walki o wolność i niepodległość Polski
Swoją służbę Rzeczpospolitej rozpoczął wcześnie. Już w czasie nauki w gimnazjum w Piotrkowie działał w tajnym skautingu, a potem w Polskich Drużynach Strzeleckich. W czasie I wojny
światowej walczył w szeregach 5 pułku piechoty „Zuchowatych” pod Łowczówkiem, Konarami
i Kostiuchówką. Trzykrotnie ranny otrzymał swój pierwszy awans oficerski.
Po zakończeniu wojny Rowecki kształcił kadry Wojska Polskiego w Wyższej Szkole Wojennej, pisał i wydawał pisma dla oficerów. Powierzono mu dowództwo 55 Pułku Piechoty, stacjonującego w Lesznie Wielkopolskim, a potem dowództwo brygady „Podole” Korpusu Ochrony
Pogranicza z siedzibą w Czortkowie. Czas pokojowej służby wojskowej dobiegł końca w 1939r.
W atmosferze odczuwanego już napięcia w sytuacji międzynarodowej, Roweckiemu polecono
zorganizowanie Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej .
Brygada ze swym dowódcą wzięła udział w kampanii wrześniowej w ramach Armii
”Lublin”. Spełniając swoje zadanie osłony Wisły, po bitwach pod Księżomierzem i Annopolem,
swój ostatni bój stoczyła pod Tomaszowem Lubelskim.
Po klęsce wrześniowej Rowecki nie załamał się i nie oddał się do niewoli. Szukał możliwości dalszego prowadzenia walki z wiarą w ostateczne zwycięstwo. Do wyśnionej Niepodległej
Polski szedł drogą konspiracji, trudu i osobistych wyrzeczeń. Od 1940r. Rowecki był Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej, a do lutego 1942r. Komendantem Głównym Armii Krajowej.
Gdy obejmował dowództwo nad rodzącą się w mrokach podziemia tajną organizacją wojskową, zdewastowany i zdziesiątkowany przez wroga kraj, znajdował się w stanie zupełnego
chaosu. Powszechnie stosowaną zbiorową odpowiedzialność i ślepy terror na masową skalę.
Rowecki wypracował własną koncepcję Polski Podziemnej. W warunkach terroru, zagrożeń
i zdrady potrafił projektować wielką dywersję na komunikacje niemieckie. Osobiście inicjował
szereg akcji dywersji bojowej, śledził ich przygotowania i czuwał nad wykonaniem różnych form
organizacyjnych jak na przykład „Związek Odwetu” i „Kedyw” .
Tragiczny los nie pozwolił gen. Roweckiemu kierować walkami, które AK stoczyła w Powstaniu Warszawskim, a do których Rowecki podlegającą mu organizację konsekwentnie przygotowywał. 30 czerwca 1943r. Gen. Rowecki został aresztowany w jednym ze swoich konspiracyjnych mieszkań przy ulicy Spiskiej 14. Następnie samolotem przewieziono go do Berlina, a po
jakimś czasie osadzono w obozie w Sachsenhausen. Na osobiste polecenie Himmlera, zamordowali go w pierwszych dniach sierpnia 1944r.
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Redakcja 101 numeru gazetki
Redaktorki naczelne: Zofia Bylok, Oliwia Duraj,
Dominika Wiśniewska
Piotr Chraniuk – skład, opieka i koordynowanie wydania gazetki.
Bożena Michalik – korekta gazetki.
Dostępni jesteśmy także on-line, piszcie do nas na adres:
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zsb.budowlaniec@gmail.com

