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Dzień otwartych drzwi

          12 kwietnia z otwartymi ramionami witaliśmy każdego gimnazjalistę z
nadzieją, że spodoba mu się u nas i zechce stać się we wrześniu naszym
szkolnym kolegą. Plan był prosty (i oby skuteczny) – oszołomić gości
różnorodnością atrakcji. Ogromną niespodzianką był w tym roku upieczony
przez nas tort w kształcie ciężarówki, promujący zawód spedytora.
Ze stuprocentową wydajnością pracowała ekipa gastronomiczna – efekty jej
starań smakowano na bieżąco. Po dobrym posiłku możliwość spalenia
kalorii: długi spacer przeznaczony na poznawanie szkoły, pokaz aerobiku,
czy udział w sportowych rozgrywkach. Była też możliwość „wyjścia” do
sklepu, oglądania szkolnych kronik, czy rozwiązywania łamigłówek.
     Utrudzeni gimnazjaliści mogli doprowadzić się do porządku, korzystając z
usług fryzjerskich, a na koniec odpocząć w kawiarence, gdzie czekało na
nich pyszne ciasto i napoje.
I tu można było zauważyć, że najbardziej obleganym kierunkiem w naszej
szkole byłby TECHNIK DEGUSTACJI POTRAW I NAPOJÓW.

Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać naszych młodszych kolegów do
nauki u nas . Na tych niezdecydowanych przygotowaliśmy jeszcze
zmasowany atak internetowy: Facebook, strona szkoły i specjalne wydanie
„Spinacza”.

Pracownia gastronomiczna Spedytorzy

Promocja zawodu sprzedawcy Kawiarenka Punkt pomiaru BMI
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Kawiarenka

Promocja zawodu spedytora

Kawiarenka

Pokaz fryzjerstwa

Pokaz fryzjerstwa

Pokaz aerobiku. Kawiarenka
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Akademickie Targi Edukacyjne

.

Targi

     Kilkanaście uczelni publicznych i
niepublicznych m.in. z Łodzi, Warszawy i
Piotrkowa Trybunalskiego oraz instytucje
pośredniczące w doradztwie szkolnym i
zawodowym prezentowały swoją ofertę podczas
Akademickich Targów Edukacyjnych, które
odbyły się 5 kwietnia w naszej hali sportowej. Targi

Targi

Targi

Targi

Targi Targi Targi

Targi
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Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego

Akcja krwiodawstwa

Rotmistrz Pilecki

Gala rozdania nagród

Tomik poetycki z tekstami Maćka

Akcja PCK

dyplom

krwiodawca

Klasa 3 tfg

Prelekcja

Wystawa

25 kwietnia w naszej szkole po raz kolejny miała
miejsce zbiórka krwi organizowana przez
piotrkowski oddział PCK. Zgłosili się na nią
zarówno uczniowie, jaki i pracownicy szkoły. 
W sumie zebrane zostały 4 litry krwi.

24 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie osiemnastej edycji konkursu „I Ty
bywasz poetą…” organizowanego przez ZSP nr 5. 
Swoje dwa utwory zgłosił na niego Maciek Gębicki (3 tfg). W czasie gali wręczania nagród pamiątkowy
dyplom oraz tomik poetycki ze wszystkimi tekstami odebrała w imieniu Maćka p.E.Świderska.
Chcielibyśmy gorąco zachęcić do wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie wszystkich, którzy
podejmują próby poetyckie, czy piszą wiersze "dla siebie". Na pewno warto ujawnić twórczość, 
a ujrzenie swoich tekstów w profesjonalnie wydanym tomie poetyckim przyniesie niesamowitą
satysfakcję.

25 kwietnia klasa 3 tfg z p.Joanną Szczepanik
obejrzeli wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki (1901
-1948)” zorganizowaną przez pracowników Biura
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie. Ekspozycja została udostępniona
w Bibliotece Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 
Wystawa powstała w  związku ze stuleciem
odzyskania przez Polskę niepodległości. Składa
się ona z trzydziestu wielkoformatowych plansz
przedstawiających życie i działalność Witolda
Pileckiego, jak również nakreślających tło
historyczne najważniejszych jego dokonań. 

www.piotrkow.pl
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Ostatni raz z moją klasą ...

klasa 4 tg

Przekazanie sztandaru

Ślubowanie

Kwiaty dla wychowawców

p. Dyrektor

Czwartoklasiści

Nagrody

     
       27 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas: 4 tf,
4tg i 4 tgs. Podczas części oficjalnej akademii
czwartoklasiści przekazali młodszym kolegom
sztandar szkoły. Następnie pani dyr. J.Bogucka i
wychowawczynie (p. M.Śpiewak, p. M.Zimna i
p.K.Michalak) wręczyły najlepszym uczniom
nagrody i dyplomy. Potem mogliśmy obejrzeć
niesamowicie dowcipny występ, będący parodią
wybranych zajęć lekcyjnych. Były więc:
matematyka, biologia, geografia, angielski i
zajęcia gastronomiczne. Wszystko zostało
opracowane „z jajem”, dynamicznie i – co
najważniejsze – sprawiło, że publiczność śmiała
się do rozpuku. Artyści (2 tg, 3 tg i 3 tfg) z dużą
celnością, ale i sympatią uchwycili cechy naszych
nauczycieli i uczniów. 
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klasa 4 tf

Lekcja

Nagrody

Nagrody

.

.

Lekcja

Lekcja Akademia
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klasa 4 tgs

. Lekcja geografii

Lekcja fizyki

. Lekcja angielskiego

Lekcja gastronomii

Lekcja w-f

Nagrody

.Red.
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Spotkanie z Walentym Koleczko

Walenty Osoria Koleczko urodził się w 1842 r. Gdy miał 21 lat, wstąpił do oddziału powstańców
styczniowych. Brał udział w wielu walkach. W bitwie pod Wolbromiem został ciężko ranny w wyniku
pchnięcia bagnetem w klatkę piersiową. Nocą przewieziony został do folwarku pod Miechowem. Po
kilkutygodniowej rekonwalescencji ponownie wstąpił w szeregi powstańcze. Pod Niegandowa. został
schwytany przez patrol kozaków i uwięziony.Na wieść o aresztowaniu Koleczki jego dowódca podjął
decyzję o próbie odbicia jeńca. Akcja ta powiodła się i tym samym Koleczko uniknął śmierci. Razem z
oddziałem stoczył kolejne bitwy. Nieustanne walki oraz kłopoty z aprowizacją sprawiły, że oddziały
zostały rozpuszczone. Ze służby zwolniony został również Koleczko, który podjął próbę przedostania
się w kierunku granicy austriackiej. Podczas próby kupna biletu do Budapesztu na stacji kolejowej 
w miejscowości Bogumin został jednak aresztowany, a następnie osadzony w twierdzy Szpilberg skąd
wraz z innymi powstańcami zwolniony został po straceniu Romualda Traugutta na stokach
warszawskiej Cytadeli w sierpniu 1864 r.
Po odzyskaniu wolności Koleczko podjął praktyczną naukę zawodu leśnika. W 1912 r. przeniósł się
wraz z rodzina do Piotrkowa. Początkowo osiadł w domu przy ulicy Kaliskiej 82 a, a następnie
Belzackiej 47. Koleczko dał się poznać jako wybitny leśnik i agronom. Brał również czynny udział 
w życiu społecznym i politycznym miasta. Był jednym z inicjatorów posadzenia w parku Księcia
Poniatowskiego tzw.: „Dębu Wolności”. Koleczko zajmował się też amatorsko malarstwem. W zbiorach
piotrkowskiego Muzeum znajdują się dwa jego obrazy olejne - „Żubr na tle lasu” i „Po walce”.
Walenty Koleczko zmarł w Piotrkowie w 15.09.1938 r. Przeżył 96 lat. Pochowany został na
miejscowym starym cmentarzu rzymsko - katolickim w grobie oznaczonym nr 144, kwatera 43. 

W.Koleczko

13 kwietnia w kościele Jezuitów uczniowie
piotrkowskich szkół mogli wysłuchać wykładu
poświęconego piotrkowianinowi, patriocie i
powstańcowi styczniowemu - Walentemu
Kołeczce. W konferencji wzięła udział klasa 3 tfg z
opiekunem – p.Marią Kubiak.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu
„Piotrkowianie dla Niepodległej” w związku z setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wykład 3 tfg

. Wykład .

Internet

M.Kubiak M.Kubiak

M.K. M.K. M.K.
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Obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Redakcja "Spinacza"
redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol
redaktor: Maciek Gębicki

spinacz_redakcja@wp.pl

Spinacze

Składanie kwiatów

Składanie kwiatów

Składanie kwiatów

W kościele

Wiosną 1940 roku na zlecenie Józefa Stalina
strzałem w tył głowy bestialsko zamordowano
blisko 22 tysiące polskich obywateli, wśród
których większość stanowili oficerowie Wojska
Polskiego i policji II Rzeczypospolitej. 
Na podstawie tzw. listy katyńskiej można
oszacować, że z regionu piotrkowskiego zginęło
w lasach katyńskich około 290 osób, choć
niewykluczone jest, że piotrkowian, których tam
zamordowano, mogło być więcej. 

Dzień Pamięci Zbrodni Ofiar Zbrodni Katyńskiej
co roku obchodzony jest 13 kwietnia.

W niedzielę 15 kwietnia uczciliśmy 78. rocznicę
zbrodni katyńskiej. Uroczystości
upamiętniające Polaków zamordowanych 
w Katyniu odbyły się w kościele 
oo. Bernardynów oraz przed pomnikiem ofiar
katyńskich. Udział w niej wzięła delegacja naszej
szkoły (p. S.Szmitka i p. M. Śpiewak oraz
uczniowie z 2 tg i 4 tg). Po mszy odprawionej 
w kościele oo. Bernardynów wraz 
z przedstawicielami innych szkół złożyła ona
kwiaty przed pomnikiem katyńskim.

M.J.

Internet

www.piotrkow.pl

www.piotrkow.pl
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