JASEŁKA – STR. 2
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W TAB – STR. 3
– STR. 2

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH – STR. 4
SPORT W TAB –– STR.
STR. 53
– STR. 2
RANKING SZKÓŁ MIESIĘCZNIKA PERSPEKTYWY – STR. 6
ŚLADAMI WOKULSKIEGO W WARSZAWIE – STR. 7
CAŁY TEN CUKIER – STR. 9
KRWIODAWSTWO– STR. 10
ODROBINA HUMORU––STR.
STR.102
– STR. 2
SOBOTNIA SZKOŁA RYSUNKU– STR. 11
– STR. 2

III 2017

JaseŁka
Na życie każdej szkoły składa się nie
tylko codzienna nauka. Tradycją w TAB stało
się, że przed Świętami Bożego Narodzenia dla
społeczności szkolnej przygotowywane są
jasełka, a młodzież w klasach organizuje
świąteczne spotkania opłatkowe.
Przedstawienie
Bożonarodzeniowe
przygotowali katecheci - Barbara Józefiak,
która była autorem scenariusza, Joanna
Tomaszewska i ks. Łukasz Mroczek.
W realizację jasełek zaangażowani byli
uczniowie klas I, II, III, IV, nauczyciele,
absolwent naszej szkoły Mateusz Marcińczyk,
a także rodzice naszych uczniów. Grupa liczyła w sumie 50 osób - aktorzy, autorzy scenografii, pomoc
techniczna, grupa wokalno-instrumentalna, obsługa nagłośnienia, charakteryzacja.
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ŚwiĘty MikoŁaj w TAB
Jak co roku nasza szkolna
społeczność obchodziła mikołajki.
W roli świętego Mikołaja wystąpili
uczniowie - Piotr Komorowski z klasy
4D i Marek Skowroński z 2A,
pomagała im Weronika Jabłońska
z 4D. Święty Mikołaj odwiedził każdy
zakątek TAB - sale lekcyjne,
bibliotekę,
gabinety,
pokój
nauczycielski, bufet i portiernię.
Nasz szkolny święty Mikołaj
wybrał się również w tym dniu
z wizytą do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Słabosłyszących nr 15 im. Ottona
Lipkowskiego na ul. Zakroczymskiej
w Warszawie. Było to dla uczniów
z tamtejszego gimnazjum, szkoły podstawowej oraz przedszkola miłe zaskoczenie. Słodkie upominki od
świętego Mikołaja - cukierki ufundowała Pani Dyrektor Katarzyna Majewska-Mrówczyńska, nad całą
oprawą wydarzenia czuwali nauczyciele religii - B. Józefiak, J. Tomaszewska, ks. Ł. Mroczek.

III 2017

Strona | 3

Olimpiada Wiedzy i UmiejĘtnoŚci
Budowlanych
W sobotę 26 listopada 2016 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do jubileuszowej - XXX
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których wzięło udział: 11 dziewcząt i 13 chłopców. Po
raz pierwszy swoich sił spróbowali uczniowie klas pierwszych i po raz pierwszy wśród 14 reprezentantów
szkoły do zawodów okręgowych znalazło się 8 dziewcząt. Do reprezentowania szkoły w zawodach
okręgowych decyzją Zarządu Głównego Olimpiady zakwalifikowana została cała czternastka startujących.
Oto wyniki:
1) Iryna Batyiovska (kl. 3B) - laureatka ubiegłorocznej Olimpiady
2) Klaudia Janczewska (kl. 4D)
3) Adrian Leszczyński(kl. 4D) - laureat ubiegłorocznej Olimpiady
4) Helena Chodosz (kl. 2B)
5) Mateusz Zabielski (kl. 2B)
6) Daniel Maciejak (kl. 4D)
7) Dominika Zapała (kl. 3B)
8) Weronika Tytman (kl. 3F)
9) Ola Tomaszek (kl. 3F)
10) Kamila Kokoszka (kl. 3B)
11) Patrycja Mróz (kl. 3B)
12) Bartosz Kuryłek (kl. 1C)
13) Szymon Camlet (kl. 2B)
14) Adam Oziębło (kl. 4D)
GRATULUJEMY!
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Sport w TAB
W naszej szkole odbywały się
zawody międzyklasowe w piłce
nożnej
chłopców,
w
których
zwycięstwo wywalczyła klasa 3C, na
drugim miejscu uplasowała się klasa
3A, a zaszczytne trzecie miejsce
przypadło klasie 4A. Zawody z roku
na rok cieszą się coraz większą
popularnością, o czym świadczy fakt,
iż w turnieju wystartowało 21 drużyn
z TAB oraz gościnnie dwie drużyny
z
Ośrodka
Szkolno
Wychowawczego
dla
Dzieci
Słabosłyszących
nr
15
im.
O. Lipkowskiego, znajdującego się
w sąsiedztwie naszej szkoły.
Po zakończonych rozgrywkach
w piłkę nożną chłopców, rozegrano turniej w piłkę siatkową dziewcząt. O podium rywalizowało 8 klas.
Najwyższe miejsce zajęła klasa 1D, wygrywając z ubiegłorocznymi zwyciężczyniami, czyli klasami 3A
i 3B. Zdobywcą trzeciego miejsca okazała się klasa 3D.
Coraz większego tempa nabierają rozpoczęte niedawno rozgrywki chłopców w piłkę siatkową.
W drugim półroczu przewidziane zostały także zawody w wyciskaniu sztangi oraz wiosenny turniej mikstów
w piłkę siatkową. Na uczniów czeka również jeszcze jedna niespodzianka.
Trzymamy kciuki za wszystkich startujących!
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RANKING SZKÓŁ MIESIĘCZNIKA
PERSPEKTYWY - 2017
Ranking techników 2017

2017

Nazwa szkoły

Miejscowość

Woj.

'16

'15

'14

WSK

1

Technikum Elektroniczne w ZSE im.
WP

Bydgoszcz

KP

4

3

4

100

2

Technikum Łączności nr 14 w ZS
Łączności

Kraków

MP

2

2

2

86.90

3

Technikum nr 7 w ZSE-M

Nowy Sącz

MP

3

1

1

86.63

81

Technikum Archit.-Budowlane im.
St. Noakowskiego

Warszawa

MZ

50

-

233

59.04

Znak
jakości

Ranking maturalny techników 2017
2017

Nazwa szkoły

Miejscowość

Woj.

'16

'15

'14

WSK

1

Technikum Łączności nr 14 w ZS
Łączności

Kraków

MP

2

1

1

100

2

Technikum Elektroniczne w ZSE im.
WP

Bydgoszcz

KP

10

3

7

97.85

42

Technikum Archit.-Budowlane im.
St. Noakowskiego

Warszawa

MZ

53

-

65

62.80

Znak
jakości

Ranking mazowieckich techników 2017
2017

Nazwa szkoły

Miejscowość

'16

'15

WSK

1

Technikum Mechatroniczne
nr 1 w ZSLiT nr 1

Warszawa

7

8

73.09

2

Technikum w Zespole Szkół
Ekonomicznych

Mińsk Maz.

14

16

69.17

7

Technikum Archit.Budowlane im. St.
Noakowskiego

Warszawa

50

-

59.04
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Śladami Wokulskiego po Warszawie
Akcja „Lalki” Bolesława
Prusa
rozgrywa
się
w autentycznych miejscach. Jej
bohaterowie
chodzili
tymi
samymi ulicami, po których
obecnie jeżdżą autobusy czy
tramwaje. Ponieważ Prus napisał
swoją książkę z dbałością
o dokładne odwzorowanie XIXwiecznej
Warszawy,
współcześnie
jest
nazywana
powieścią
topograficzną.
W miejscach zamieszkania lub
przebywania bohaterów lektury
dziś są umieszczone pamiątkowe
tablice, będące częścią trasy
wycieczkowej.
Główną ulicą opisywaną
przez Prusa jest Krakowskie
Przedmieście. Stanisław mieszkał
od 1861 roku razem z Ignacym
w pokoju na tyłach sklepu Jana
Mincla, czyli przy Krakowskim
Przedmieściu 9. Obecnie znajduje
się na niej Główna Księgarnia
Naukowa. Po powrocie z Bułgarii
w 1878 roku Wokulski przeprowadził się do ośmiopokojowego mieszkania przy Krakowskim Przedmieściu
4/2. Za czasów Prusa znajdowała się w nim cukiernia Olszewskiego, do której autor często chodził.
Kamienica spłonęła
Krakowskie Przedmieście 4 - 1936 i 2016 rok
podczas Powstania
Warszawskiego, a
ruiny rozebrano w
1950 roku. Na jej
miejscu w latach
1953-54
zbudowano Dom
Turysty.
Jeszcze
przed wojną, w
1937 roku, na
elewacji budynku
umieszczono
pamiątkowa
tablicę: „ W tym domu mieszkał w latach 1878-1879 Stanisław Wokulski postać powołana do życia przez
Bolesława Prusa w powieści pt. „Lalka”, uczestnika powstania 1863 roku były zesłaniec syberyjski były
kupiec i obywatel m.st. Warszawy, filantrop i uczony urodzony w r. 1832”. Niedaleko miejsca zamieszkania
Wokulskiego w 1862 roku znajdowała się Szkoła Główna, w której bohater studiował na wydziale
matematyki i fizyki. Po 1945 roku zmieniono nazwę na Uniwersytet Warszawski. Nie zmieniła sią również
Sklep Wokulskiego
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lokalizacja Teatru Wielkiego, w którym Wokulski poznał Izabelę. Dwie ulice dalej znajduje się Kościół
Karmelitów Bosych, w którym odbyła się kwesta Wielkanocna. Nieopodal, w Pałacu Jabłonowskich
w czasach
"Lalki"
Balkon mieszkania Wokulskiego
odbywały się odczyty
i bale,
pod
koniec
stycznia 1879 bawił się
w nim też Wokulski.
Niemal niezmieniony od
czasów
Prusa
jest
Kościół
Kapucynów,
gdzie Ignacy Rzecki
obserwował modlących
się o sukces w licytacji
kamienicy
Łęckich,
baronową Krzeszowską
(chcącą kupić ją jak
najtaniej) i Tomasza
Łęckiego
(chcącego
sprzedać
ją
jak
najdrożej). Sama licytacja odbyła się przy ul. Miodowej, w Pałacu Paca, gdzie mieścił się za czasów Prusa
Sąd Okręgowy.
Życie fikcyjnych
Powiśle
mieszkańców
miasta
toczyło się również na
Powiślu, na którym
była
skupiona
warszawska
biedota.
Stanisław postanowił
pospacerować
nad
Wisłą, ponieważ był
przygnębiony wizytą
Łęckiej w sklepie.
Wszechobecna bieda
wprawiła go w stan
zadumy i współczucia.
Powiśle, jak większa
część
Warszawy,
zostało w większości
zniszczone podczas II
wojny światowej. Po
wojnie
sukcesywnie
odbudowywano dzielnicę, stawiając
kilka interesujących pod względem architektonicznym
bloków. Dziś jest to dzielnica, w której stare, piękne
kamienice sąsiadują z nowoczesnymi apartamentowcami z
ochroną. Granice Powiśla właściwego (pomiędzy Solcem i
Mariensztatem) wyznaczają: ul. Karowa, skarpa pomiędzy
Powiślem i Traktem Królewskim, wiadukt mostu
średnicowego i wybrzeże Wisły.
Niestety nie zachowała się „ najżółciejsza kamienica w Warszawie”, czyli kamienica Łęckich, którą
Wokulski kupił na licytacji. Trzypiętrowy dom z parą żelaznych balkonów stał jeszcze przed wojną przy ul.
Kruczej 26. Kiedy Prus pisał Lalkę mieszkał przy ul. Kruczej 25 ( w domu również obecnie nieistniejącym),
III 2017
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Kamienica Łęckich

a zatem był sąsiadem baronowej Krzeszowskiej, Pani Stawskiej i wesołych studentów. Tomasz Łęcki razem
ze swoją córką i jej kuzynką Panną Florentyną nie mieszkał w kamienicy, ale wynajmował ośmiopokojowe
mieszkanie, którego okna wychodziły w kierunku Alei Ujazdowskich. Według badaczy mieściło się ono
w jednym z domów w ciągu od nr 51 do 43.
W książce znalazły się też opisy innych ważnych dla ówczesnej Warszawy miejsc jak Park
Ujazdowski, Ogród Botaniczny, ( w którym Wokulski spotkał się z Ochockim), Łazienki ( miejsce spacerów
Izabeli Łęckiej) czy też tor wyścigów konnych (teren, na którym miał miejsce pojedynek Wokulskiego
z Baronem Krzeszowskim) na dzisiejszych Polach Mokotowskich.
Spacer ścieżką literacka „Laki” jest z pewnością bardzo interesujący i z pewnością będzie pomocny
dla każdego maturzysty.
Opracowała Marlena Rozbicka kl.3D

„CaŁy ten cukier”
09.01.2017r. uczniowie z niemal wszystkich klas, pod
opieką nauczycieli, wybrali się do kina na pokaz filmu „Cały ten
cukier”, połączony z prelekcją dietetyka na temat zdrowego
żywienia. W ten niecodzienny sposób mogliśmy zrealizować
jeden z wielu punktów programu profilaktycznego szkoły.
Wiadomości, które udało się nabyć uczniom, okazały się dla
niektórych widzów zupełnym zaskoczeniem.
Trudno znaleźć w klepie na półce produkt bez cukru.
Warto zapamiętać, że 4 gramy cukru, to jedna łyżeczka
i sprawdzać na etykietach, ile zjadamy go pijąc np. napój albo
jedząc, zdawałoby się, zdrowy jogurt. Zbyt duże dawki tego składnika w naszej diecie prowadzą nie tylko do
otyłości, ale do wielu poważnych schorzeń, w tym do epidemii naszych czasów - cukrzycy.
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KRWIODAWSTWO
30 marca 2017 roku planowane jest zorganizowanie akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem
„Kropelka”. Chęć udziału wyraziło ponad 130 pełnoletnich uczniów z klas trzecich i czwartych. Akcja
połączona zostanie z programem polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn.: „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

ODROBINA HUMORU
Gramatyka
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”?
- Wakacje, proszę pani!

Sprawdzian
Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza:
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na
ściąganiu,
- I my też wierzymy! - odpowiada...
Krzyżowy ogień pytań
Ojciec pyta syna:
- No i jak ci poszedł ten egzamin?
- Przez 20 minut egzaminator trzymał mnie w krzyżowym
ogniu pytań...
- No i co?
- Nie wydobył ze mnie ani słowa.
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