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Pielgrzymka maturzystów 

Wspomnienia z wakacji 

15 lat CKP w Warszawie 

 

Konkurs papieski 

Holy wins – święty zwycięża 

Konkurs jesień w obiektywie – 

rozstrzygnięcie 

Wywiad z Piotrem Tycem – 

laureatem olimpiady 

budowlanej 
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Wywiad z Piotrem Tycem uczniem klasy 4e, laureatem Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  

•Czy zawsze interesowały Cię tematy 

związane z budownictwem? 

Tematyką budowlaną zacząłem interesować 

się mniej więcej rok przed rozpoczęciem 

nauki w TAB-ie, kiedy uczestniczyłem  

w budowie mojego domu. 

•Czy to Twój debiut na tej olimpiadzie? 

Startowałem jeszcze w drugiej klasie, ale 

bez większych sukcesów. 

•Kiedy zacząłeś przygotowania do 

olimpiady i jak one wyglądały? 

Przygotowania zacząłem już na początku 

września , mocno pomagali mi nauczyciele- 

Pan W.Rodziewicz, S.Garbowski, 

M.Kozłowski oraz J.Sokołowski, za co 

bardzo im dziękuję, no i oczywiście sporo 

czasu poświęciłem na naukę w domu. 

•Jaka atmosfera panowała wśród 

olimpijczyków, bo jak wiadomo 

konkurencja jest duża? 

Wiadomo, że między nami jest rywalizacja,  

jednak na zdrowym poziomie. Wszyscy się 

lubimy, a na przygotowaniach panuje 
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świetna, przyjazna atmosfera, co na pewno 

motywuje do nauki. 

•Jako że jesteś laureatem posiadasz z tego 

tytułu wiele ułatwień w drodze na studia 

prawda? 

Owszem, otrzymałem tzw. indeks  co 

oznacza, że nie podlegam procesowi 

rekrutacji na wyższych uczelniach 

technicznych takich jak PW czy WAT. Czyli 

po prostu mam otwarty wstęp na te 

uczelnie jednak właśnie na Politechnice 

Warszawskiej najbardziej mi zależy. 

•A jakie są Twoje zainteresowania poza 

budownictwem? 

Poza budownictwem interesuję się 

majsterkowaniem i podróżami. Fascynuje 

mnie postać Tonego Halika i moim 

marzeniem jest odbyć kiedyś podróż 

dookoła świata. 

•Zapewne masz jakiś swój szkolny słaby 

punkt, co to jest? 

Staram się ze wszystkim sobie radzić, ale 

jednak moją piętą achillesową jest język 

polski, bo zdecydowanie pewniej czuję się 

wykonując zadania z konstrukcji czy 

technologii, niż analizując co poeta miał na 

myśli. 

•Jesteś teraz w klasie maturalnej, jak Ci idą 

przygotowania do tak ważnego egzaminu? 

Niezbyt obawiam się matury, jednak 

wiadomo, że im wcześniej zacznie się 

przygotowania tym lepiej. Dlatego staram 

się najlepiej jak potrafię. 

• Jaki wybrałeś temat 

prezentacji maturalnej i 

czy myślałeś już jakie 

wybierzesz książki? 

Nie było mnie teraz w 

szkole dłuższy czas więc 

nie do końca nad tym 

myślałem jednak szybko 

wszystko nadrabiam. 

Temat brzmi "Ameryka 

Południowa oczami 

podróżnika" i jak 

wcześniej wspomniałem  

o fascynacji Tony 

Halikiem to właśnie jego książki chciałbym 

wybrać jak również te W.Cejrowskiego oraz 

J.Pałkiewicza. 
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•A co chciałbyś robić w przyszłości? 

Jak już wcześniej wspominałem chciałbym 

rozpocząć studia na kierunku Budownictwo 

na Politechnice Warszawskiej, uzyskać 

uprawnienia budowlane i rozpocząć pracę 

zawodową. 

•Na koniec powiedź czego byś życzył jako 

uczeń ostatniej klasy naszym 

pierwszakom? 

Przede wszystkim wytrwałości bo to się im 

bardzo przyda oraz oczywiście dobrych 

stopni. Dodatkowo zachęcam wszystkich do 

brania udziału w Olimpiadzie Budowlanej 

bo warto poświęcić trochę czasu i pracy na 

zdobywanie wiedzy. 

•Dziękuję, życzę Ci dalszych sukcesów, 

również z językiem polskim 

Dziękuję. 

Z Piotrem Tycem rozmawiała uczennica klasy 4e 

Ewelina Wilk.                          

Znalezione w sieci – tematyka jesieni jak najbardziej aktualna. 

W bieżącym numerze na kolejnych stronach prezentujemy konkursowe fotografie wykonane przez 
uczniów naszej szkoły. A oto jak wygląda jesień w innych krajach. Od klonu japońskiego przez las  
w stanie Maine (USA) i Londyn po krajobraz z północnych Włoch.  
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KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 
internetowej gazetki 

TAB-u 

 

„JESIEŃ W OBIEKTYWIE” 
ROZSTRZYGNIĘTY 
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Prezentujemy najlepsze prace zwycięskich autorów zdjęć o tematyce jesiennej 

1 miejsce - Ilona Suchecka 4b 
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2 miejsce - Aleksandra Klimarczyk 3c 
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3 miejsce - Sylwia Małkiewicz 1e

 

 

 

 

 

 

 

      

Sylwia Małkiewicz 1e 

Strona 8 
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Pielgrzymka maturzystów TAB na Jasn ą Górę 

 W dniu 8 października 2014 roku 

odbyła się pielgrzymka maturzystów 

Archidiecezji Warszawskiej  na 

Jasną Górę, w której uczestniczyli 

uczniowie TAB. Pielgrzymka 

przebiegała pod hasłem XIV Dnia 

Papieskiego: „Jan Paweł II – 

Świętymi  bądźcie”. Wraz  

z maturzystami pielgrzymowali 

nauczyciele: Barbara Józefiak, ks. 

Rafał Kaniecki,  Zofia Klosko, 

Elżbieta Milkowska, Anna 

Szymańska, Joanna Tomaszewska. 

To tu, do jednego z ważniejszych 

miejsc kultu maryjnego w Polsce  

i od setek lat  najważniejszego 

centrum pielgrzymkowego, 

przyjeżdżają co roku tysiące 

młodych, prosząc o łaskę dobrego 

rozeznania swojej drogi życiowej i  szczęśliwą maturę. Na Jasnej Górze 

uczestniczyliśmy w pouczającym i zabawnym wykładzie ks. Piotra Pawlukiewicza.  

W południe odbyła się Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu i Akt Zawierzenia 

Matce Bożej maturzystów Archidiecezji Warszawskiej. Na zakończenie naszego 

pobytu w tym szczególnym sanktuarium odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej 

według  „Golgoty Jasnogórskiej Jerzego Dudy-Gracza”. Dla wielu z nas było to 

niesamowite doświadczenie, pierwszy raz w życiu mieliśmy okazje zobaczyć z bliska 

obraz Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski, uczestniczyć w nietypowym 
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nabożeństwie drogi krzyżowej oraz śpiewać modlitwę różańcową. Dziękujemy 

Katechetom – Pani Basi Józefiak, Joannie Tomaszewskiej, Księdzu Rafałowi 

Kanieckiemu  za zorganizowanie pięknej pielgrzymki.   

      Podziękowania płyną od maturzystów TAB ☺ 
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Uczennica TAB w śród laureatów  IX Ogólnopolskiego  Konkursu  Papies kiego  

Natalia Tokarska z klasy III E znalazła się w gronie laureatów IX edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. 

Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Joanna 

Tomaszewska. Organizatorem konkursu był 

Instytut Papieża Jana Pawła II i Zgromadzenie 

Sióstr Niepokalanego Poczęcia N. M. P.  

Honorowy patronat nad konkursem objęli - Jego 

Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Minister 

Edukacji Narodowej.  W dniu 25.10.2014 roku  

w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie 

odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. 

Konkurs wymagał od uczestników bardzo dobrej  

znajomości życia i nauczania św. Jana Pawła II. Laureatów nagrodzono  za subtelną  

i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne 

zaangażowanie. Wszystkim laureatom gratulujemy! Młodzież zapraszamy do udziału  

w kolejnej edycji konkursu.   

                                                                                                   Nauczyciele religii 
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Wspomnienia z wakacji 

W czerwcu w roku szkolnym 2013/14 odbyła się zielona szkoła ówczesnej klasy 3e 

oraz 1c. Klasy wraz z opiekunami odwiedziły dużo ciekawych miejsc, głównie na 

terenie Dolnego Śląska i okolic. Wyjazd dostarczył wszystkim wielu nowych wrażeń 

oraz doświadczeń. Piękne Czechy zachwyciły wszystkich zapierającym dech  

w piersiach widokiem Skalnego Miasta w Teplicach, a Praga, pomimo wysokiej 

temperatury, ukazała wszystkie swe tajemnice. Nikt nie zapomniał o pięknie rodzimego 

kraju. Mieliśmy okazję przewędrować krętymi szlakami Szczelińca Wielkiego w Górach 

Stołowych oraz odkryliśmy największą i najstarszą w Polsce ruchomą szopkę  

w Wambierzycach. W tym samym miejscu zwiedziliśmy bazylikę- Sanktuarium Maryjne 

z początku XVIII w., w którym mogliśmy wykazać się swoją wiedzą na temat 

architektury. Cały wyjazd nauczył wiele zarówno uczniów jak i nauczycieli. Czas 

wypełniony rekreacją i integracją nie poszedł na marne. Powróciliśmy do szkoły  

z nową energią do nauki i ze świeżym spojrzeniem na świat.  Aleksandra Rucińska 4e 
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15 lat Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie 

NASI UCZNIOWIE PRZYGOTOWALI 

UROCZYSTĄ AKADEMIĘ I ODEBRALI 

GROMKIE BRAWA OD 

ZGROMADZONYCH GOŚCI W 

SIEDZIBIE CKP PRZY ULICY MIŃSKIEJ 

W WARSZAWIE.  
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HOLY WINS – święty zwycięża 

W piątek - 31 października 2014 roku,  
w dniu poprzedzającym Uroczystość 
Wszystkich Świętych, uczniowie 
zorganizowali w naszej szkole przemarsz 
świętych i błogosławionych.   Młodzież  
z klas 1B, 3D, 3E zapraszała uczniów, 
nauczycieli  oraz pracowników szkoły do 
bycia świętymi.                              
Myślą przewodnią, która przyświecała nam 
w tegorocznym orszaku świętych była – 
PRZYJAŻŃ. Święci mają fantastyczne 
życiorysy, które mogą każdego zachwycić. 
Szukajmy przyjaciół, orędowników  
i autorytetów wśród wspaniałych postaci 
świętych. Pamiętajmy także o przyjaciołach, 
których mamy obok siebie ☺  
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Z pomocą katechetów udało się 
zorganizować stroje. W roli świętych  
i błogosławionych wystąpili:  

Św. Wojciech – Kamil                                                                                 
Św. Maksymilian Maria Kolbe – Sebastian                                               
Św. Jacek – Cezary                                                                            
Św. Urszula Ledóchowska – Edyta                                                                
Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta 
Stein) – Agata                            
Św. Maria Magdalena – Sylwia                                                            
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Damian                                                           
Ks. Ignacy Skorupko – Kamil                                                             
Św. Joanna Beretta Molla – Pani Joanna 
Tomaszewska 
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REDAKCJA GAZETKI TABU ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY. 

PRZYSYŁAJCIE DO NAS SWOJE TEKSTY: LITERACKIE, CIEKAWE 

INFORMACJE Z ŻYCIA SZKOŁY, TEKSTY WŁASNYCH PIOSENEK, 

WSZYSTKO TO, CO WAS INTERESUJE I MOŻE BYĆ INTERESUJACE 

DLA INNYCH. CZEKAMY TEŻ NA CIEKAWE ZDJĘCIA, WASZE 

RYSUNKI, KOMIKSY – JEDNYM SŁOWEM CZEKAMY NA WAS 

UCZNIOWIE TABU – KOLEJNY NUMER ZALEŻY OD WAS I NALEŻY 

DO WAS ! 

NASZ KONTAKT TO: 

 

   gazetkatabu@gmail.com 

 


