
 

Zapraszamy do nas. 
  

Zaproszeniem tym chcemy Was zachęcić do współpracy przy  
redagowaniu szkolnej gazetki. Gazetki, która wychodzi bez przerwy już 

dwudziesty pierwszy rok. Mile widziane będą rysunki, wiersze czy  
artykuły na interesujące Was tematy. Może znajdzie się ktoś kto po trzech 

latach zastąpi redaktorki naczelne naszej szkolnej gazetki. 
Zgłaszajcie się do redakcji. 
CZEKAMY  NA  WAS  !!! 

            :)  

Przed Wami czas poznawania nowego środowiska szkolnego. 
Życzymy Wam, aby  nowe zespoły klasowe były dla  

każdego z was wsparciem i możliwością przyjemnego i owocnego 
spędzenia w murach naszej szkoły kolejnych lat nauki. 

Zawsze też możecie skorzystać z pomocy starszych koleżanek 
i kolegów, nauczycieli, pedagoga oraz psychologa szkolnego. 

Bądźcie dla siebie  mili i wzajemnie pomagajcie sobie. 
Mamy nadzieję, że nasza szkoła  spełni wasze oczekiwania  

i pomoże wam rozwinąć skrzydła. 
 

Trzymamy za Was kciuki! 
 

     Redakcja Budowlańca 

BUDOWLANIEC 
G AZ E TK A   SZ K O L N A   
Z E SP O Ł U   SZ K Ó Ł   BU D O W L A N Y CH   W   C I E SZ Y N I E  

Rok XXI Numer 5 (109) 

Wrzesień 2022 rok 



STRONA  2 

UWAGA  
PIERWSZOKLASIŚCI!!! 

Mamy dla Was świetną informacje na początek! 

Każdego roku nasza szkoła organizuje  

„Rajd Budowlanki”. 
 

A co to takiego? 
Są to nic innego jak konkursy, zawody, kibicowanie 

i świetna zabawa. Jest to takie zapoznanie się wszystkich 
pierwszych klas. Więc nieważne, czy jesteś w technikum 

czy w szkole branżowej, zabawa cię nie ominie ;) 

I kto by pomyślał, że będziesz kontynuował naukę w ponad stuletnim budynku, zaprojekto-
wanym przez Ludwika Kometza (1848-1923) ........... Czy wiesz, że już w pierwszych latach po woj-
nie rozpoczęto starania o zorganizowanie szkoły budowlanej w Cieszynie? 

 Naszą kolebką był „Frysztok”. Pierwszego września 1949 roku powstał przy Liceum Me-
chanicznym w Cieszynie na ulicy Frysztackiej samodzielny wydział budowlany, a szkoła została 
ochrzczona mianem: Liceum Mechaniczno – Budowlane.  

Wybawienie z tamtejszego ścisku przyszło, gdy wydział budowlany został usamodzielniony 
i przeniesiony do własnego budynku na Placu Dominikańskim1. W ten sposób powstało 4 – letnie 
Liceum Budowlane. Z dniem 1 stycznia 1952 szkołę przejęło Ministerstwo Gospodarki Komunalnej 
i nadało nazwę Technikum Budownictwa Komunalnego a po trzech latach Technikum Gospodarki 
Komunalnej. W lutym 1957 roku szkoła wróciła do Ministerstwa Oświaty pod nową nazwą Techni-
kum Budowlane. Po kolejnej reorganizacji szkół budowlanych w latach 1957 – 58 powstała przy 
naszym Technikum Budowlanym Szkoła Rzemiosł Budowlanych zatem powstał istniejący do dziś 
Zespół Szkół Budowlanych. Kolejno zmieniały się kierunki, zarówno w technikum jak i w szkole 
rzemiosł, czyli wcześniej w szkole zawodowej, a obecnie branżowej I stopnia. Były to m.in.: monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz, malarz, betoniarz, monter suchej zabu-
dowy i robót wykończeniowych w budownictwie, a w technikum wcześniej: drogi i mosty kołowe, 
dokumentacja budowlana, budownictwo ogólne, a obecnie kształcimy w zawodach technik: budow-
nictwa, geodeta, renowacji elementów architektury. 

W 2003 roku nasza szkoła przyjęła imię patrona, a został nim generał Stefan Grot Rowecki. 
Pierwszy rok pewnie Wam upłynie, tak jak nam, pod znakiem poznawania nauczycieli, 

a zwłaszcza ich przyzwyczajeń i zasad, o których szczegółowo uprzedzali starsi koledzy. Dzisiejsza 
szkoła to przede wszystkim ludzie tu pracujący, ucząca się młodzież i kawał historii Śląska Cie-
szyńskiego, przecież trzy lata temu, a dokładnie to w 2019 roku, nasza szkoła obchodziła siedem-
dziesięciolecie istnienia. 

Wizerunek naszej szkoły zależy już od dzisiaj także od Was, od tego, jak będziecie reprezen-
tować  „BUDOWLANKĘ”!  POWODZENIA  

                życzy redakcja Budowlańca 

„ Ł Y C Z E K    H I S T O R I I ”   
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( raczej dni wolnych od nauki w bieżącym roku szkolnym) 

 14 października (piątek) Dzień Edukacji Narodowej czyli 
Dzień Nauczyciela. 

 1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych 

 11 listopada (piątek) Narodowy Dzień Niepodległości 

 Przerwa świąteczna od 23 grudnia (piątek) do 1 stycznia 
(niedziela) 

 6 stycznia (piątek) Święto Trzech Króli 

 Ferie zimowe od 16 do 29 stycznia  

 Przerwa Wielkanocna od 6 (czwartek) do 11 (wtorek) 
kwietnia 

 1 maja (poniedziałek) Międzynarodowe Święto Pracy 

 3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja 

 4, 5 i 8 maja (czwartek, piątek, poniedziałek) matury pi-
semne 

 8 czerwca (czwartek) Boże Ciało 

 23 czerwca zakończenie zajęć   
dydaktyczno-wychowawczych 

 Od 24 czerwca (długo wyczekiwane 
WAKACJE !!! ) 

Na pewno wszyscy słyszeliście, że ten rok szkolny ma być 
 krótszy niż pozostałe, a to dlaczego?  

Podsumowując przerwy: weekendy, święta i wakacje, 
Od września szykuje nam się 179 dni wolnych od Nauczania.  



Redakcja 109 numeru gazetki  

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

Piotr Chraniuk – skład, opieka i koordynowanie wydania gazetki. 

Radosława Baśćiuk – korekta gazetki. 

    Dostępni jesteśmy także on-line na stronie szkoły: zsbcieszyn.pl 
    Możecie też do nas pisać na adres: zsb.budowlaniec@gmail.com 
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 Pani od biologii pyta Jasia: 

- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 
Na to Kazio: 

- Dwie małpy i trzy słonie 
 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył 
dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 
-To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel.  
- To kwas siarkowy... 

  
Nauczycielka mówi do ucznia: 
- Ten rysunek jest bardzo dobry. 
Przyznaj się, kto ci go zrobił -  

ojciec czy matka? 
- Nie wiem, ja już spałem. 

 
Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka? 

- Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio. 
 

Czym różni się uczeń dobry od złego? 
- Złego leją rodzice, dobrego - koledzy.  

 


