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Drodzy Rodzice!! 
Oddajemy do Waszych rąk pierwsze wydanie Biuletynu Rady Rodziców, w którym informować będziemy o pracach Rady Rodziców, 
podejmowanych inicjatywach, przybliżymy Państwu działalność rady, czym zajmujemy się na co dzień, jakie przy Waszej pomocy mamy 
sukcesy a co jeszcze wymaga nakładu pracy. Pokazywać również będziemy, w jaki sposób i na co wydatkujemy pieniądze Rady. Biuletyn 
planujemy wydawać cztery razy do roku w formie papierowej, a jeżeli znajdzie uznanie wśród rodziców to postaramy się wydawać biuletyn 
również w formie elektronicznej. Wtedy będziemy mogli – za Waszą zgodą – przesyłać biuletyn drogą mailową. Taka forma pozwoli 
dotrzeć do wszystkich, no prawie wszystkich  rodziców. 
Bardzo ważną dla nas będzie Państwa opinia o biuletynie, jego zaletach i wadach. Wszystkie sugestie i opinie weźmiemy pod uwagę przy 
wydawaniu kolejnych numerów. Zapraszamy również Państwa do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami, uwagami i sugestiami nie 
tylko na temat biuletynu, ale również na szeroko rozumiane tematy „szkolne”. Rada Rodziców dysponuje swoją skrzynką pocztową: 
rada.rodzicow@zsbd.pl na adres której można przesyłać wszelkie informacje.  Na wszystkie uwagi odpowiemy.        
                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Rodziców 

Konkurs „Super Klasa” 
 
Rozstrzygnięta została I część konkursu 
na „Super Klasę” w klasach 
maturalnych. Pierwsze miejsce zajęła 
klasa IV dfT osiągając wynik 87,56% 
frekwencji. Poniżej zdjęcie z uroczystego 
wręczenia wychowawczyni klasy Pani dr 
inż. Anecie Waszkowiak w towarzystwie 
uczniów certyfikatu osiągnięcia tytułu 
„Super Klasa” w roku szkolnym 
2014/2015. 
Nadal trwa walka o osiągnięcie jak 

najlepszego wyniku 
w II części 
konkursu. Zaciętą 
walkę toczą ze sobą 
klasy II aT, II cdT, 
II drZ I cdT oraz I 

aT pomiędzy którymi różnice są poniżej 
1%. Wszystko okaże się w dniu 31 maja 
br. kiedy to nastąpi zamknięcie i 
podsumowanie II części konkursu „Super 
Klasa” w roku szkolnym 2014/2015.  
Wręczenie certyfikatu laureatowi, 
dyplomów za zajęcie I, II i III miejsca 
odbędzie się podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego w dniu 26 
czerwca 2015 r. 
 

Makieta średniowiecznego 
Poznania 

Gigantyczna makieta średniowiecznego 
Poznania będzie nową atrakcją Rezerwatu 
Archeologicznego Genius loci! Rekonstrukcji 
średniowiecznego grodu dokonali uczniowie 
Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. 
Bolesława Chrobrego w Poznaniu.  

Makieta wykonana został przez uczniów 
pracujących pod kierunkiem Leszka 
Wesołowskiego w skali 1:200. Zajmuje 
powierzchnię 6 m2. W ręce pracowników 
Rezerwatu Archeologicznego Genius loci 
trafiła w piątek, 24 kwietnia. Można już ją 
oglądać na Ostrowie Tumskim.  
 

 

Dzień Matki 
 
W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień 
Matki. Wszystkim Mamom z okazji ich 
święta życzymy wszystkiego najlepszego, 
przede wszystkim zdrowia, szczęścia, 
uśmiechu, dużo radości, spełnienia 
wszystkich najskrytszych nawet marzeń,  
samych przyjemnych w Waszym życiu chwil.  
 
Abyś zawsze przy nas była 
najpiękniejsza i jedyna 
mądra, dobra, ukochana 
taka bliska –  
               nasza Mama !!!! 

 
 



 

 
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy i Oświęcimia. 

 
30 marca br. 21 maturzystów wraz z ks. Danielem wyruszyło do Częstochowy i 

Oświęcimia. Wyjazd miał charakter pielgrzymkowy. Młodzież z wielkim 
zainteresowaniem oraz skupieniem 
słuchała przewodnika, który 
oprowadzał nas po Jasnogórskim 
klasztorze. Uczestnictwo we mszy św. 
przy obrazie Matki Bożej 
Częstochowskiej - Królowej Polski 
oraz w Apelu Jasnogórskim było dla 
nich wielkim duchowym przeżyciem. 
Na każdym kroku dało się odczuć, że 
doskonale zdają sobie sprawę po co 
pojechali w tak daleką podróż i wydaje 
mi się, że cel został osiągnięty. 

Następnego dnia zwiedzaliśmy obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau, był to kolejny 
przystanek podczas naszej pielgrzymki. I tutaj 
młodzież zachowywała się stosownie do 
miejsca zwiedzania, za co im bardzo dziękuję. 
Zmęczeni, ale pełnymi wrażeń wróciliśmy do 
Poznania. Kolejna wyzwanie jakie czeka 
naszą maturalną młodzież, to długa droga do 
sprawdzenia, czy te trzy lub cztery lata 
spędzone z ZSB-D nie poszły na marne. 
Wszystkim maturzystom i każdemu z osobna 
życzę dobrze zdanej matury.  Lidia Łopatka 
 

Finał I Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Wiedzy o Drewnie. 

W dniu 27 marca 2015r. odbył się finał I 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Wiedzy o Drewnie. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie techników drzewnych i leśnych z 
całej Polski. Konkurs został zorganizowany 
przez Wydział Technologii Drewna SGGW w 
Warszawie. Z wielką satysfakcją informujemy, 
że świetnie spisali się w nim  dwaj nasi 
uczniowie. Szymon Byndas został zwycięzcą 
konkursu, a Adam Koczorowski zajął drugie 
miejsce! Nagrodą główną dla zdobywców 
trzech pierwszych miejsc było uzyskanie 
statusu studenta na Wydziale Technologii 
Drewna SGGW w Warszawie.  

 
Studniówka 2015 
24 stycznia uczniowie klas III liceum i IV 
technikum bawili sie na tradycyjnej zabawie 
studniówkowej. Podobnie jak w ubiegłym 
roku miała ona miejsce w Wichrowym 
Wzgórzu w Grzebienisku. Sala w lokalu 
stwarza doskonałe warunki zarówno do 
zabawy tanecznej, jak i konsumpcji. Poza 
uczniami w studniówce uczestniczyli 
naturalnie nauczyciele i dyrekcja szkoły. 
Studniówkę rozpoczął tradycyjny polonez, 
którego prowadził pan dyrektor Grzegorz 
Owczarzak. Kilka wspaniałych godzin 
wspólnej zabawy wypełniały nie tylko tańce, 
ale i uroczystość wręczenia corocznej 
nagrody dla nauczycieli: Grześków. Na You 
Tube można obejrzeć filmy ze studniówki: 
Polonez i fragmenty zabawy.   

 

„Chichot Pegaza” 
Festiwal Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza” odbył się w naszej szkole już po 
raz szósty. Mogliśmy podziwiać spektakle grup teatralnych z poznańskich i 
podpoznańskich gimnazjów. Było ich aż osiem. Spektakle oceniało jury w składzie: pani 

Karolina Pawełska (Teatr Ósmego Dnia), pani 
wicedyrektor ZSB-D, Małgorzata Olejniczak oraz pani 
Hanna Stróżyk, polonistka. Wyłonienie zwycięzców 
było arcytrudnym zadaniem, gdyż – jak uznali jurorzy – 
z roku na rok poziom spektakli jest coraz wyższy. 
Pierwsze miejsce otrzymała grupa No Name – za 
przedstawienie „Versus”. Miejsce drugie zajął zespół 
„Grupa COKOLWIEK”, za rewelacyjne wykonanie 
„Bajek dla potłuczonych” („Cokolwiek bajkowo”). 
Trzecią statuetkę otrzymała Grupa Variete z 
Gimnazjum w Borowie – za spektakl „Z kobietą przez 
wieki”. Nagrodę indywidualną – za zdolności aktorskie 
– zdobyła Bianka Stefańska z Grupy Teatralnej 

Wyczuleni. Organizacją festiwalu 
zajęli się nasi uczniowie, którzy 
oprócz prowadzenia imprezy (Emil 
Górny i Zuzanna Galant) oraz opieki 
nad poszczególnymi grupami 
teatralnymi, realizowali również film 
dokumentalny na temat „Chichotu 
Pegaza”. Nad całością czuwali, jak 
co roku, poloniści.  
 

 


