
 

             Troszeczkę o nas 
 Cieszyńska budowlanka to szkoła znajdująca się na Placu Dominikańskim 
w Cieszynie. Od lat w tym budynku kształcą się uczniowie zarówno szkoły branżo-
wej (wcześniej zawodowej), jak i technikum. Budowlanka jest odpowiednią szkołą 
dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą budowlańca, geodety, architekta, pro-
jektanta, renowatora czy konserwatora zabytków, ale także stolarza, murarza, instala-
tora. Najprościej rzecz ujmując jest szkołą, po ukończeniu której przed młodymi 
ludźmi szeroko otwiera się budowlany rynek pracy w Polsce i za granicą. 
 Wysoko wykwalifikowana i sympatyczna kadra nauczycielska zadba o to, aby-
ście jako uczniowie jak najlepiej wykształcili się w wybranym przez siebie kierunku, 
a Wasze wyniki w nauce były jak najlepsze. Wydawać by się mogło, że Budowlanka 
to typowo męska szkoła, jednak nic bardziej mylnego! W ostatnich latach wzrosło za-
interesowanie naszą szkołą również wśród płci pięknej, o czym może świadczyć spo-
ra liczba uczennic w naszej szkole. 
 W naszej szkole podejmowane są różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia. 
Prężnie działają: samorząd uczniowski, klub wolontariatu, szkolny chór kameralny. 
Pod opieką Pana mgr inż. Piotra Chraniuka redagujemy gazetkę szkolną, do której 
każdy zainteresowany może dołączać swoje teksty, rysunki bądź inne formy publicy-
styczne.  Corocznie odbywają się otrzęsiny klas pierwszych oraz ślu-
bowanie uczniów klas pierwszych. Organizowane są na przełomie 
września i października. Otrzęsiny są wieloletnią tradycją przyjęcia 
w poczet uczniów wszystkich pierwszoklasistów naszej szkoły! 
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Szkoła z perspektywami! 
Drogi Uczniu Szkoły Podstawowej! 
 Wkrótce zakończysz kolejny etap Twojej edukacji. Nadszedł 
czas, abyś wybrał szkołę ponadpodstawową, która będzie Cię 
kształcić w wybranym kierunku. Serdecznie zapraszamy do Ze-
społu Szkół Budowlanych w Cieszynie, czekamy na Ciebie! 



 Hejka, zastanawiasz się nad wyborem szkoły i pewnie już tyle się nasłucha-
łeś/aś o kierunkach kształcenia i możliwościach dalszej pracy. Oczywiście jest to bar-
dzo ważna kwestia, bo w tym momencie decydujesz o swojej przyszłości, ale trzeba 
również podkreślić, że spędzisz w szkole jeszcze kilka dobrych lat. Chciałabym opo-
wiedzieć Ci, jak to wygląda u Nas od wewnątrz.  
 Ja trafiłam do tej szkoły całkiem przypadkiem, nawet nie zastanawiałam się nad 
tą szkołą, miałam w głowie tylko liceum. Nawet nie odwiedziłam tej szkoły w czasie    
dni otwartych, bo wiedziałam, że ta opcja odpada, ale teraz tak sobie myślę, że po 
technikum mam zawód i mogę iść na studia, ale nie muszę. I teraz jestem tutaj! I była 
to chyba najlepsza decyzja, jaką podjęłam.  
 Po pierwsze ze względów edukacyjnych, bo one mają pierwszeństwo w takim 
wyborze. Jestem zadowolona z moich nauczycieli, którzy dobrze podchodzą do na-
szej edukacji, przedmioty są interesujące i  przydatne w „normalnym życiu”, chodzi-
my na zajęcia praktyczne „CKZ” (czyt. Cekazecie) i tam teorię wcielamy w życie, 
a od czasu do czasu robimy sobie pizzę, więc jest to przyjemny i pożytecznie spędzo-
ny czas. Po drugie w szkole mamy ten przywilej, że jeżeli mamy pomysł na wydarze-
nie, które chcielibyśmy zorganizować, albo inne inicjatywy, możemy porozmawiać 
o nich z przewodniczącym szkoły i każdy pomysł zostanie wzięty pod uwagę. Ostat-
nio moi koledzy z klasy na przerwach grali na instrumentach, super zabawa. Możecie 
to zobaczyć na tik toku szkoły (zsb_uczniowski).  
  Po trzecie jestem również zadowolona z samego życia tutaj, mam wspaniałych 
znajomych, fajnych nauczycieli i Panią Bożenkę z biblioteki, u której 
zawsze mogę wypić herbatkę. Po czwarte byliśmy też na wielu ko-
zackich wycieczkach i zawodach, na których atmosfera jest cudow-
na. Przeżywamy razem wspaniałe chwile a przy tym dążymy do do-
brej przyszłości zawodowej. 
 

Ps. Pewnie boicie się pani z matmy czy fizyki. Po cichu mogę Wam-
powiedzieć, że na początku też bałam się mojej Pani z fizyki, ale na-
prawdę jest zarąbista, tak jak w sumie inni nauczyciele.  
 

Ja jestem z całego serduszka zadowolona z mojego wyboru, a WASZĄ  

DECYZJĘ POZOSTAWIAM JUŻ WAM!! 
 

         Zatem do zobaczenia 1 września w Budowlance :) 
 

Ps. Po raz drugi pozdrawiam Panią z fizyki :) 

Szkoła od środka 



Dobry  humor na  deser! 
 

Żarciki z języka polskiego. 
 

1) Polonistka pyta klasę:  
 Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

 Wakacje, proszę pani!  
 

2) Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta: 
Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:  

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach."? 
 Zgłasza się Jasio: 

Kłamstwem, proszę pani!  

 
Humor szkolny 

Dowody na to, że szkoła jest filmem: 
 

Geografia - Discovery Chanel 
WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 
Chemia - Szklana pułapka 

Matematyka - 4400 
Historia - Sensacje XX-wieku 

Język polski - Magia liter 
Lekcja muzyki - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 
Przerwa - 997 

Test - Milionerzy 
Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowa w klasie - Trędowata 
Nowy w klasie - Obcy pasażer 

Ostatnia ławka - Róbta, co chceta 
Wycieczka szkolna - Ostry dyżur 

Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek 



Oferta naszej szkoły: 

   5 - letnie technikum dzienne: 
 * TECHNIK BUDOWNICTWA 

           * TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW 
        ARCHITEKTURY 
    * TECHNIK GEODETA 

3 - letnia branżowa szkoła I stopnia: 
     * MURARZ - TYNKARZ 
     * MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
 W BUDOWNICTWIE  
     * MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 
     * STOLARZ 
     oraz różnego rodzaju zawody budowlane w klasie 
     * WIELOZAWODOWEJ  

TECHNIK BUDOWNICTWA 
oraz TECHNIK GEODETA: 
 - firmy budowlane  
 - biura projektowe  
 - urzędy   
 - laboratoria budowlane  
 - biura kosztorysowe  

  TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW 
   ARCHITEKTURY:  
 - instytucje zajmujące się ochroną, zabytków 
    kultury, muzeach,  
 - kompleksy pałacowo-zamkowych, 
 - terenowe organy administracji państwowej 
    w zakresie ochrony zabytków,  
 - pracownie sztukatorskie  
 - agencje reklamowe  

Redakcja 107 numeru gazetki  

Bylok Zofia, Duraj Oliwia, Wiśniewska Dominika - redaktorki naczelne. 

Piotr Chraniuk – skład, opieka i koordynowanie wydania gazetki. 

Radosława Baściuk – korekta gazetki. 

Dostępni jesteśmy także on-line na stronie szkoły: zsbcieszyn.pl 
Możecie do nas pisać na adres: zsb.budowlaniec@gmail.com 


