
FRONT  SZKOLNY 

Gazetka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 20 w Łodzi Kwiecień 2015 

Strona szkoły: 

www.warecka.edu.pl  

Opiekun:  

Marzena Kwiecień  

Nakład: 20 

egzemplarzy  

 

Redakcja:  

Krzysztof Wardziński 

Łukasz Goderski 

Klasa 1TIM 

Oficjalne zakończenia konkursów : 

 - Zawodowiec 2015 

 - Marszałek i jego drużyna 2015   



W dniu 27.02.2015 odbyło się uroczyste                                       
rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu                                        

ZAWODOWIEC 2015 

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Wojewoda 

Łódzki Pani Jolanta Chełmińska. Konkurs organizowany jest już od 

5 lat i ma na celu promowanie szkół o kierunkach   technicznych. 

Młodzież ze szkół gimnazjalnych miała za zadanie stworzyć              

prezentację multimedialną, plakat, fotografię, opowiadanie lub esej 

mówiącej o  zawodzie jaki chcą wykonywać. Do konkursu zgłosiło się 

wielu uczestników. Jury nie miało łatwego zadania .  Wybrali         

najlepsze . Łatwego zadania nie mieli również  organizatorzy         

konkursu . Organizacją zajęli  się  zarówno uczniowie jak i  nauczyciele 

i  Dyrekcja. Przygotowania do konkursu szły pełną parą i nie były   

łatwe. Od  oprawy dźwiękowej po wystrój sali . Konkurs jest          

największą szkolną imprezą więc w jego realizację zaangażowało się 

wiele osób . Rozwija się on wraz z nowymi edycjami. Miejmy nadzieję 

że następna edycja będzie jeszcze lepsza .                 

 
Zwycięzcą w kategorii                                       

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA został : 

Gracjan Majewski z Gimnazjum w Ksawerowie, za 

prezentację zatytułowaną ŻOŁNIERZ. 

Zwycięzcą w kategorii Fotografia została: 

Zuzanna Chinowska z Gimnazjum nr 1 im. Polskich 

Noblistów w Rawie Mazowieckiej, za pracę                          

zatytułowaną „KOWAL” 

Zwycięzcą w kategorii PLAKAT została 

Aleksandra Olek, z Gimnazjum Zespołu Szkół im. 

Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach powiat         

wieruszowski za pracę zatytułowaną „Architektura”, 

Pierwsze miejsce w kategorii OPOWIADANIE: 

Michał Larenta z Gimnazjum im. Jana Pawła II w     

Drzewicy pow. opoczyński za pracę zatytułowaną        

ZAWODOWIEC, 





Uroczysty finał konkursu wojewódzkiego Marszałek i jego  

drużyna – najbliższe grono Józefa Piłsudskiego odbył się 19 

marca 2015 roku w siedzibie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. Tradycją stało się już 

organizowanie uroczystości finałowej w dniu imienin Pana 

Marszałka. 

W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy przygotowywali 

prace na temat osób z najbliższego otoczenia Józefa 

Piłsudskiego – przyjaciół, rodziny i współpracowników. 

Chcieliśmy, żeby poprzez pryzmat najbliższego otoczenia 

Marszałka i ich wzajemne relacje, młodzież samodzielnie 

wykreowała sobie wizerunek Naczelnika jako ojca, męża, 

przyjaciela czy przełożonego. Zaskoczyła nas różnorodność 

otrzymanych prac, pojawiły się zdjęcia, szkice, krótkie formy 

literackie, prace multimedialne, a nawet film. 

 Swoją obecnością  na uroczystości finałowej zaszczycili nas 

Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki i Pan Jan 

Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, a także wielu 

przedstawicieli władz oświatowych, związków zawodowych 

oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji. 

Zaproszeni Goście oraz finaliści konkursu mogli obejrzeć 

najlepsze prace – zdjęcia, obrazy, szkice i wysłuchać 

Na uroczystość przybył także Marszałek Piłsudski 

wraz z Legionistami. 

Pani Buzar była bardzo zadowolona 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne Jury nie          

przyznało 1 miejsca . 

 

W kategorii szkoły gimnazjalne  

I MIEJSCE ex aequo 

- Magdalena Młodzik, Gimnazjum nr 1 w 

Konstantynowie Łódzkim, za obraz Marszałek 

Piłsudski z rodziną, 

- Marta Szewczyk, Gimnazjum nr 34 im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Łodzi za próbę literacką 

Józef Piłsudski w oczach najbliższych 






