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Święto niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono
odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918).
Dzień 11 listopada, który stał się Świętem Niepodległości jest datą
symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej. Związane
jest to również z powrotem do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego, który
wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu.
De facto, odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało ogłoszone przez
Radę Regencyjną już 7 października 1918 roku.
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Strona 4 — Rajd budowlanki

W dniu 10 listopada 2021 roku w ramach Dnia Patrona uczciliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości.
Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie uroczystości Pani Joannie
Lazar - Chmielowskiej, Olimpii Pawłowskiej, Renacie Potockiej, Panu Piotrowi Chraniukowi oraz uczniom klas
pierwszych i trzecich za zaangażowanie w przygotowaniu akademii.
W trakcie uroczystości upamiętniliśmy
patrona naszej szkoły gen. Stefana
Grota - Roweckiego. Zgodnie z długoletnią tradycją uczniowie klas czwartych uroczyście przekazali sztandar
szkoły pod opiekę uczniom klas trzecich, a uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar.

STRONA 2

Obok fotorelacja z tej uroczystości.

W dniu 19 października 2021 klasa III A Technikum
była w Książnicy Cieszyńskiej na wykładzie
o Leopoldzie Janie Szerszniku, księdzu katolickim,
jezuicie, historyku, pedagogu oraz fundatorze biblioteki.
Młodzież najpierw wysłuchała wykładu na temat życia i działalności Szersznika, a następnie obejrzała
zgromadzone zabytkowe zbiory. Spotkanie zorganizowała Pani Joanna Lazar-Chmielowska w ramach lekcji wychowawczej poświęconej edukacji
patriotycznej.

W dniu 30 września 2021 w Zespole Szkół Budowlanych odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny oraz Rozgrywki „na wesoło” z językiem angielskim w ramach Europejskiego
Dnia Języków. W konkursie wzięli udział uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
oraz uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Po wręczeniu nagród uczniowie
rozwiązali test, który sprawdził ich wiedzę z zakresu kultury, geografii i historii Wielkiej Brytanii. Uczniowie mieli również za zadanie naszkicować pracę pod hasłem – „Cieszyn częścią
dziedzictwa europejskiego”. Prace były szalenie ciekawe. Uczniowie IIID ZSB zaprezentowali banknot 20 złotowy z cieszyńską Rotundą, a uczniowie IIIB KLO wykonali 2 prace: Wieżę Piastowską w otoczeniu gwiazdek unijnych oraz Wieżę Piastowską połączona z Big Benem. Natomiast klasa IIIC ZSB przedstawiła Cieszyńską Rotundę i Wzgórze Zamkowe jako
część nie tylko Europy, ale wręcz całego świata.
Podczas rozwiązywania zadań młodzież miała okazję obejrzeć pokaz zdjęć związanych z poprzednimi edycjami konkursu, a roll-up związany z wyjazdem do Irlandii, przypominał o praktykach uczniów
w ramach programu Erasmus+. Organizatorami
konkursu byli Joanna Lazar – Chmielowska, Katarzyna Krwawnik i Janusz Bubula nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.
STRONA 3

Nie tak dawno odbyło się „kocenie” uczniów klas pierwszych czyli tradycyjny
rajd budowlanki !!! Była to cudowna okazja do zacieśnienia szkolnych więzi
przy wielu grach, zabawach i zdrowej rywalizacji.
Bardzo pozytywnie została odebrana konkurencja polegająca na napisaniu i wykonaniu przez każdą z klas pierwszych piosenki na temat naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali swoje dzieła w skupieniu i z ogromnym zaangażowaniem,
a słowa tych piosenek rozweseliły wszystkich uczestników rajdu. Pozostałe konkursy i zabawy to między innymi: przeciąganie liny, rzut jajkiem, quiz o szkole,
rzut beretem, picie mleka itp.
Każda zabawa z pewnością wywoływała mnóstwo radości i wpłynęła na dobrą atmosferę, a uczniowie klas
pierwszych zakończyli zabawę z uśmiechem na twarzy, pozytywną energią i słodką nagrodą za każdy
zdobyty punkt.
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