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Wkrótce Wigilia, stół, biały opłatek,
Na pierwszą gwiazdę czekanie z weselem.
I ta nadzieja, że się Bóg narodzi dziś  
w naszych sercach, 
jak kiedyś w Betlejem.

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła 
i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wszelkiej pomyślności, sukcesów  
i wytrwałości w realizacji planów  
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Wywiad

Jak Pani ocenia ten pierwszy rok  ?

To był trudny dla mnie okres,  
ale bardzo owocny. Mam nadzieję,  
że uczniowie zauważyli te zmiany,  
a na nich nie zamierzam jeszcze  
kończyć.
W środowisku lokalnym jesteśmy do-
brze postrzegani jako szkoła. Idąc 
szkolnymi korytarzami z zadowole-
niem obserwuję Wasze uśmiechnięte 
twarze. 
Współpraca z  Samorządem 
Uczniowskim układa się dobrze.  
Podejmujemy wspólnie decyzje  
dotyczące życia szkoły. Często osią-
gamy kompromis, co powoduje, 
że wszyscy czujemy się bezpiecz-
niej. Za pośrednictwem naszej  
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MAM JUŻ KONKRETNE PLANY…  
ROZMOWA Z PANIĄ DYREKTOR  
EDYTĄ WIERNICKĄ

PANI DYREKTOR, ROK TEMU OBJĘŁA PANI FUNCJĘ DYREKTORA NASZEJ SZKOŁY. 

BARDZO WIELE PRZEZ TEN CZAS SIĘ ZMIENIŁO, UCZYMY SIĘ  

W NOWOCZEŚNIEJSZYCH PRACOWNIACH, BIERZEMY UDZIAŁ  

W CIEKAWYCH WYDARZENIACH, NP. W FESTIWALU NAUK TECHNICZNYCH. 

Wywiad



Wywiad

gazetki chcę podziękować uczniom 
za dojrzałe zachowania, kulturę  
i zrozumienie. Mam nadzieję, że bę-
dzie coraz lepiej, gdyż atmosferę szko-
ły tworzą ludzie, a nie ściany. 

Przed nami kolejne lata wspól-
nej pracy, czy może się Pani  
z nami podzielić planami i zamierze-
niami na najbliższe miesiące?

W najbliższym czasie będę  
doposażać pracownie. Inwestować  
w poziom nauczania dydaktycznego. 
Mam już konkretne plany co do roz-
woju i pracy szkoły, ale niech to na ra-
zie pozostanie tajemnicą. Wolę mile 
Was zaskoczyć ponieważ - jak to w ży-
ciu - nie wszystko nam się udaje tak,  
jak byśmy chcieli.
Na pewno przed nami  
60-lecie powstania szkoły. Już za-
czynamy przygotowania do tej  
uroczystości . W lutym II Piotrkowski 
Festiwal Nauk Technicnych.

Zbliżają się Święta Bożego  
Narodzenia. Jak Pani je spędzi?

Święta to piękny czas spędzony  
w gronie rodziny i przyjaciół.  
To dom pełen zapachów przy-
gotowywanych potraw, choin-
ki, to prezenty, świąteczny nastrój  
i śpiewanie kolęd. Ja tak spędzam 
święta. Również w tym roku. 

Jaki prezent chciałaby Pani znaleźć 
pod choinką?

Najmilszym prezentem byłoby zna-
lezienie  recepty na życie bez stresu.  
Niezła byłaby też złota  
rybka, która spełniłaby moje 
trzy życzenia. A tak naprawdę,  
to bardzo chciałabym mieć chociaż  
trochę wolnego, tak jak Wy. Ferie.

Korzystając z okazji pragnę złożyć 
wszystkim pracownikom szkoły, Wam 
uczniowie oraz Waszym rodzicom 
serdeczne życzenia z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia.
Życzę Wam i sobie kolorowego świa-
ta, kolorowego życia. Cudownych  
i przede wszystkim spokojnych świąt.                                                                           
Dziękujemy za rozmowę.
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Które z zadań projektu „Dobra prak-

tyka Twoja inwestycją w przyszłość –  

Profesjonalni w Budowlance” wymagało  

najwięcej pracy i przygotowań?

Wszystkie zadania projektowe wyma-
gają pracy i przygotowań. Od 1 lipca 
2016 r. realizujemy projekt, który jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020. Dokumenty na potrzeby projektu 
tworzymy sami, a zmieniające się przepisy 
są znacznym utrudnieniem.

Ile czasu poświęca Pani na pracę przy 

projekcie?

Z pewnością dużo, już samo przygotowanie 
i napisanie wniosku o dofinansowanie 
było nie lada wyzwaniem, któremu jako 
zespół podołaliśmy i mam nadzieję,  
że projekt zostanie zrealizowany  
w całości. Nie ukrywam, że liczę na 
naszych uczniów, którzy wezmą udział  
w dalszych kursach, stażach i praktykach.

Tym, którzy już uczestniczą w projekcie 
życzę zdania egzaminów. Bez Was nie 
byłoby tego projektu.

Nadchodzące święta będą czasem  

odpoczynku. Jak Pani je spędzi?

Zapowiada się krótki, ale jednak  
odpoczynek.  Święta będą tradycyjne,  
w gronie rodzinnym, pełne ciepła, życz-
liwości, smakołyków na stole …. Takich 
właśnie Świąt życzę wszystkim. 

Wymarzony świąteczny prezent?

 List do św. Mikołaja napisany, więc 
zobaczymy co się pojawi pod choinką.
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Wywiad

REALIZACJA PROJEKTU TO NIE LADA WYZWANIE 
– rozmowa z Panią Beatą Sumą.
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nia metodą MAG i operatora wózków  
widłowych oraz oczekujemy na zakoń-
czenie procedury zakupów komputerów  
i drukarek dla szkoły.

Czy uczestnicy projektu są  
zadowoleni?

Myślę, że są zadowoleni, dla wielu z nich 
jest to szansa na uzyskanie kwalifikacji  
i lepszy start     w życie zawodowe.

Prowadzenie projektu wymaga 
ogromnej pracy i zaangażowa-
nia – czy jest Pan zadowolony 
z dotychczasowych efektów?   
                                  
 Rzeczywiście, to ogromny wkład 
pracy bardzo wielu osób, bez których 
nie wyobrażam sobie realizacji Projektu. 
Dziękuję  Pani Dyrektor Edycie Wiernickiej 
za poświęcony czas i upór,  by Projekt 
był realizowany. Szczególne podzięko-
wania kieruję do Pani Beaty Sumy za  

REALIZACJA PROJEKTU TO CIĘŻ-
KA PRACA I DUŻA SATYSFAKCJA 
– mówi koordynator projektu Pan 
Radosław Kamiński

    Nasza Szkoła jest w trakcie  
realizacji projektu ,,Dobra prakty-
ka Twoją inwestycją w przyszłość -  
Profesjonalni w Budowlance”. 
 
Na jakim etapie  
realizacji projektu jesteśmy?    
  
Jesteśmy w trakcie realizacji dla naszej 
młodzieży I edycji kursów: spawa-

Wywiad

Wywiad

REALIZACJA PROJEKTU TO CIĘŻKA  
PRACA I DUŻA SATYSFAKCJA 

rozmowa z Panem Radosławem Kamińskim



wsparcie i nieocenioną pomoc w realizacji 
Projektu,  do mojego przyjaciela Pana 
Marcina Łuczyńskiego za kreatywność 
i upór w tworzeniu spawalni i załatwia-
niu wszystkich pozwoleń oraz do Pani 
Małgosi Żołędziowskiej odpowiedzialnej 
za stronę finansową. Dziękuję moim 
kolegom z SPPNZ i wszystkim zaanga-
żowanym w jakikolwiek sposób przy 
Projekcie. Jestem bardzo zadowolony 
z dotychczasowych efektów, ponieważ 
15 nauczycieli już zostało przeszkolo-
nych na kursie spawania i szkoleniu z 
AutoCada, uczniowie już uczestniczą w 
kursie spawania metodą MAG w SPPNZ 
(12 osób) i kursie operatora wózków 
widłowych- rozszerzonym (12 osób), 
ponadto zakupione zastały  do SPPNZ 
narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt 
spawalniczy  oraz meble do pracowni 
rysunku technicznego (sala 105).
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Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia. Jak Pan je spędzi?             
                            
Z wyłączonym telefonem nie myśląc 
o pracy. Oczywiście Wigilię spędzę  
w domu z żoną i dziećmi. Rano w dzień 
Wigilii  wspólne ubieranie choinki,  
wieczorem wypatrywanie 
pierwszej gwiazdki, czytanie  
Ewangelii, łamanie się opłatkiem,  
życzenia, kolacja i śpiewanie kolęd,  
a potem oczywiście oczekiwanie na 
Pasterkę. Święta zaś u rodziców i teściów.

Wymarzony świąteczny prezent?                                 

Śnieg i święty spokój. Korzystając  
z okazji chciałbym złożyć najserdecz-
niejsze życzenia świąteczne i nowo-
roczne naszej szkolnej społeczności: 
spokojnych pełnych radości, miłości 
i pokoju Świąt Bożego Narodzenia.  

REALIZACJA PROJEKTU TO CIĘŻKA  
PRACA I DUŻA SATYSFAKCJA 

rozmowa z Panem Radosławem Kamińskim

Wywiad



 ,,Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość -  
Profesjonalni w Budowlance”

Aktualności
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Kurs spawania, w którym uczestniczy-
my pozwala nam na poszerzanie na-
szych kwalifikacji zawodowych. Dzięki 
temu łatwiej nam będzie znaleźć pracę  
w naszym dorosłym życiu . 
Cieszymy się, że mamy możliwość 
wzięcia udziału w kursie, który jest 
dla nas darmowy, ponieważ rzad-
ko zdarza się taka okazja. Na kursie  
panuje wspaniała atmosfera ,  pomaga-
my sobie, gdy komuś coś nie wychodzi 
lub potrzebuje pomocy . Plusami tego 
kursu jest właśnie poszerzanie na-
szych kwalifikacji zawodowych oraz to,  
że możemy nauczyć się czegoś nowe-
go, z czym tak naprawdę nie mieliśmy 
styczności . Nasi opiekunowie dbają 
o to, abyśmy wszystko zrozumieli  
i przekonują, abyśmy się tego nie bali, 
tylko próbowali aż do skutku, mimo 
niepowodzeń. Takie kursy są naszą 
szansą na lepsze życie . 
Kamil Drożdż

KURS
,,Spawacz  

metodą MAG”

Aktualności
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Uważam, że choć jestem dziewczy-
ną, taki kurs może mi się przydać  
w przyszłej pracy w moim zawodzie. 
Dlaczego? Otóż  będę wiedziała jak 
powinien wyglądać efekt końcowy 
wykonanej pracy i dam sobie radę 
wśród innych fachowców, którymi 
w większości są mężczyźni. 
Choć jestem w grupie jedyną dziew-
czyną daję sobie radę, zawsze mogę 
liczyć na pomoc i staram się dorównać 
moim kolegom  w umiejętnościach. 
Wymaga to większej pracy,  ale  
z tego co wiem  efekty są zadowala-
jące.  wszystko jednak sprawdzi się 
na egzaminie… także trzymajcie za 
mnie kciuki .
Karolina Grzegorczyk

KURS  SPAWACZA JEST OK – twier-
dzą uczestnicy Projektu Mikołaj Góra 
i Adrian Kłych z klasy III TB. Od 
końca października bierzemy udział 



KURS
,,Spawacz  

metodą MAG”

Aktualności

KURS 
SPAWANIA 

JEST OK
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w projekcie ,,Dobra praktyka Twoją 
inwestycją w przyszłość- Profesjonal-
ni w Budowlance”. Uczęszczamy na  
bezpłatny kurs ,,Spawacz metodą MAG”. 
Zajęcia odbywają się w specjalnie  
dostosowanych Szkolnych Pracow-
niach Praktycznej Nauki Zawodu. 
Naszymi instruktorami i przewod-
nikami na kursie są: p. Skowronek,  

p. Łuczyński, p. Bocheński i inżynier 
spawalnik p. Krzysztof Dyła. Zostaliśmy  
wyposażeni niezbędne ubrania i sprzęt. 
Atmosfera na szkoleniu jest bardzo 
miła, sprzyja przyswajaniu wiedzy  
i rozwijaniu umiejętności. Na pewno 
to, czego się nauczymy zaprocentuje  
w przyszłości, zwiększy nasze szanse 
na zdobycie dobrze płatnej pracy.



 7 grudnia 2016 r. obcho-
dziliśmy  Święto Szkoły ku czci  
patrona, noblisty  –   Władysława Stanisława  
Reymonta. 
 Uroczystość połączo-
na była z wręczeniem tytułu  
Honrowego Obywatela Miasta  
ojcu Ambrożemu Wójcikowi,  
naszemu emerytowanemu  
koledze, katechecie i przyjacielowi.
 
    Ojciec Ambroży od 30 lat związa-
ny jest z Piotrkowem Trybunalskim.  
W naszej szkole przepracował ponad 
20 lat. Uczestniczył we wszystkich  
uroczystościach. Był z nami w chwi-
lach dobrych i złych. Z okazji Jego  
święta społeczność szkoły przygotowała 
Jubilatowi benefis, podczas którego 
przedstawiono prezentację traktującą 
o życiu i dokonaniach ojca Ambrożego  
i wykonano  specjalnie na Jego cześć 
napisaną piosenkę. Były życzenia i kwiaty. 

   W części poświęconej patronowi ucznio-
wie zaprezentowali fragmenty „Ziemi 
obiecanej”, wystąpił zespół ludowy
z Moszczenicy, rozstrzygnięty został 
konkurs na stół biesiadny prezentujący 
tradycyjne polskie potrawy.

Dyrektor szkoły Edyta Wiernicka skła-
da serdeczne podziękowania wszyst-
kim zaangażowanym w przygoto-
wanie uroczystości oraz dziękuje 
Gościom i Rodzicom za wzięcie udziału  
w obchodach Dnia Patrona naszej Szkoły.

 

 ŚWIETO SZKOŁY  KU CZCI PATRONA,  
WIELKIEGO PISARZA I NOBLISTY –  

WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA

Aktualności
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Aktualności

11

 ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY -   
WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA



STYPENDIUM PREZESA RADY  
MINISTRÓW DLA UCZENNICY  

NASZEJ SZKOŁY

Aktualności
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  Stypendia Prezesa Rady Ministrów są 
przyznawane od roku szkolnego 1997/98. 
Mogą je otrzymać uczniowie szkół koń-
czących się egzaminem maturalnym, 
którzy otrzymali promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym najwyższą  
w danej szkole średnią ocen.
   21 listopada 2016 r. w  w Audytorium 
im. A. Sołtana - Wydział Mechanicz-
ny Politechniki Łódzkiej  odbyła się  
uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów za rok szkolny 2015/2016.
W tym roku stypendia Prezesa Rady 
Ministrów otrzymało 243 uczniów  
z województwa łódzkiego.

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
nr3 w Piotrkowie Tryb. reprezentowała 
uczennica klasy IV Technikum Geode-
zyjnego Ewelina Białas, której  podczas  
tej  ważnej  uroczystości towarzyszył tata  
i wychowawca klasy p.Bożena Warchulska.
  Akcentem „politechnicznym” spotkania 
był  wykład dr Jakuba Szczepaniaka  
zatytułowany „La tomatina - matematyka
w bitwie pomidorowej” oraz prezen-
tacja Studenckiego Koła Naukowego  
Miłośników Motoryzacji.
Ewelinie  składamy gratulacje  i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce.



PROGRAM PROFILAKTYCZNY NOE

Aktualności

9 grudnia 2016r. uczniowie klas pierw-

szych Technikum Kształtowania Środo-

wiska i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

uczestniczyli w programie 

profilaktycznym Noe.

Główne cele programu to:

-przekazanie wiedzy na temat problemów 

związanych z uzależnieniem od substancji 

psychoaktywnych,

-nabycie przez młodzież postawy absty-

nenckiej,

-nabycie umiejętności odmawiania  

w sytuacjach nacisku.

Program realizowali specjaliści Śląskiego 

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.
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9 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyło 
się szkolenie H+H, w którym  uczestniczyli 
uczniowie klas: II a, II TB i III TBb. Szkole-
nie prowadzili przedstawiciele Firmy H+H  
panowie:  Paweł Sanigórski i  Krzysztof Gawron. 
Uczniowie mogli swoją wiedzę wykorzystać  
w praktyce.

SZKOLENIE H+H
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“MATEMATYKA MOJA PASJA” 
KONKURS

Aktualności
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W dniu 9.12.2016 r. dwudziestu sześciu 
uczniów naszej szkoły przystąpiło do 
pierwszego etapu ogólnopolskiego  
konkursu matematycznego „Matema-
tyka moja pasja”.
  W dniu 09.12.2016 r. dwudziestu 
sześciu uczniów naszej szkoły przy-
stąpiło do pierwszego etapu ogólno-
polskiego konkursu matematycznego  
„Matematyka moja pasja”, organizowa-
nego przez Wydział Matematyki i Infor-
matyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz  
z Publicznym Liceum Ogólnokształ-
cącym Uniwersytetu Łódzkiego im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata, przy współudziale Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego i pod 
patronatem Rektora Uniwersytetu 
Łódzkiego, Marszałka Województwa 
Łódzkiego Witolda Stępnia i Wojewody 
Łódzkiego Zbigniewa Raua. Partnerem 
strategicznym konkursu jest firma  
Ericpol Sp. z o.o. - jeden z największych 
polskich eksporterów branży IT.

  Konkurs Matematyka moja pasja ma na 
celu popularyzację matematyki wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Ma on formę zawodów matematycznych 
odbywających się na kilku poziomach 
trudności (3 etapy). Dla zwycięzców 
przewidziane są cenne nagrody, m.in. 
laptopy, tablety i aparaty fotograficzne. 
Gala finałowa, uroczyste wręczenie 
dyplomów i nagród odbędzie  się już 
w lutym.
                              Życzymy sukcesów!



w
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    KONKURS „ŻOŁNIERZE  
WYKLĘCI - OBUDŹCIE POLSKĘ!”

   25 listopada 2016 r. odbył się szkolny 
etap konkursu historycznego „Żołnierze 
Wyklęci - obudźcie Polskę!”. Do etapu 
 regionalnego zakwalifikowali się uczniowie:
1. Michał Fidelus kl. II t
2. Eryk Salamon kl. III TI
3. Adrian Wudarski kl. III TI

Konkurs o sylwetkach Żołnierzy  
Wyklętych odbywa się  
pod Honorowym Patronatem  
Prezydenta RP.  Organizatorami są 
Posłowie na Sejm RP: Piotr Polak, 
Robert Telus, Waldemar Buda,  
a także Senatorowie RP:  
Przemysław Błaszczyk,  
Maciej Łuczak,  
Michał Seweryński,  
Rafał Ambroziak.

“ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - OBUDŹCIE POLSKĘ” 
KONKURS



w

“KREATYWNA SZKOŁA DECORAL- 
SZKOLENIE“

Aktualności
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KREATYWNA SZKOŁA  
DEKORAL – SZKOLENIE

    18 listopada 2016 r.  w naszej szkole 
odbyło się pierwsze szkolenie w ramach 
programu „Kreatywna Szkoła DEKORAL”, 
którego tematem  były  „Systemy wykoń-
czenia wnętrz”.
    W szkoleniu uczestniczyli uczniowie 
klas I t, II t i III t – monter zabudowy  
i robót wykończeniowychw budownic-
twie. Szkolenie prowadzili przedstawi-
ciele Akademii Technicznej  PPG Deco -  
p. Czesław Krzyśków i p. Rafał Plantos. 
Przypomnijmy, że firma PPG Deco 
Polska objęła swoim patronatem
20 szkół w Polsce, w tym naszą szkołę. 
W ramach patronatu, oprócz cyklicz-
nych szkoleń uczniów oraz nauczycieli,  
powstaje sala patronacka.

Aktualności



„SPOTKANIE Z SIENKIEWICZEM”   

Aktualności
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    27 października 2016r. podsumo-
waliśmy, realizowany od początku 
roku projekt „Spotkaniez Sienkie-
wiczem”, który  stanowił  zwieńcze-
nie Roku Sienkiewicza. Spotkanie to 
swoim patronatem objął  Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
- Krzysztof Chojniak. Do wspólnej  
zabawy zostali zaproszeni gimnazjaliści   
z Piotrkowa i powiatu. Młodzież stanęła  
do rywalizacji na wesoło
w konkurencjach takich jak: kalambury, 
kreatywne pisanie, bieg terenowy, quiz 
wiedzy, projektowanie plakatu. Zajęcia 
angażowały wszystkich uczestników – 
również nauczycieli. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą, kreatywnością  
i pomysłowością. Przekonali się,  
że lekcja języka polskiego, poznawanie 
twórczości pisarza może odbywać się 
niekonwencjonalnie, budzić różnorod-
ne emocje, a przede wszystkim uczyć. 
Mimo, że w auli panował niesamowity 
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ruch i gwar, ponieważ spotkanie mia-
ło charakter warsztatów,  to wszyscy 
poradzili sobie. Aktywnie pracowali, 
dzielili się ciekawymi pomysłami, 
uczestniczyli pojedynczo lub grupowo 
w wyznaczonych zadaniach. Rywali-
zacja była zawzięta, ale wyrównana. 
Ostateczne zwycięstwo przypadło Gim-
nazjum w Sulejowie, a kolejne miejsca 
zajęli uczniowie z Dąbrowy nad Czarną  
i z Szydłowa. Niespodziewanymi gość-
mi były Sara i Jesika z Portugalii, które 
wspólnie z innymi wykonały plakat  
i przeczytały fragment  „Quo vadis” 
po portugalsku.
    W przedsięwzięciu brali udział nasi 
wspaniali uczniowie, którzy opiekowali 
się grupami, pomagali w przygotowaniu 
projektu, byli  wsparciem dla koordyna-
torek projektu p. Izabelli Radke-Marczak 
i p. Gabrieli Radke-Dobrowolskiej.


