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 Mamy niebywałą przyjemność powitać wszystkich uczestników 

Wielkiego Jubileuszu Naszej Szkoły - Jubileuszu 50-lecia jej istnienia!  

 
 Na dzisiejszy kształt Zespołu Szkół CKU w Wolborzu składa się 

codzienna praca wszystkich jej twórców - przede wszystkim jej Uczniów, 

Dyrekcji Szkoły i Zespołu Kierowniczego, Nauczycieli i Wychowawców, 

wszystkich Pracowników administracji i obsługi, Rodziców naszych uczniów, 

Przyjaciół i sympatyków naszej szkoły i wszystkich tych, których przez zwykłe 

przeoczenie nie wymieniliśmy. I nie jest to praca tylko nas, obecnych dziś tu  

i teraz, ale także wszystkich, którzy znajdowali się w tym szacownym gronie 

przez ostatnie 50 lat - tj. od czasów powstania szkoły we wrześniu 1967 roku, 

aż do chwili obecnej. Towarzyszy nam uczucie dumy i wspólnoty pokoleń, 

niech ono trwa jak najdłużej, cieszmy się nim dziś, bo drugi raz nie będzie nam 

dane! 

Historia  
Technikum  

W Wolborzu 

 

 

Sylwetki  
najlepszych 

uczniów 
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Sięgamy pamięcią do historii... 

czyli losy Zespołu Szkół w Wolborzu 

 Nie sposób jednak nie wspomnieć także 

tych, którzy dali podstawy jej istnienia, gdy z 

dniem 1 września 1967 w zespole pałacowo-

parkowym powstało Państwowe Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa. Sięgamy znów do 

kroniki szkolnej: 

 

 „do nauki przystąpiło w technikum trzyletnim 40 
uczniów, a w technikum pięcioletnim 45 uczniów. Na 
dekoracji w sali gimnastycznej widniało hasło: 
Twórczynią i jakby rodzicielką najlepszych praw jest 
szkoła – Andrzej Frycz – Modrzewski. 
 Na stanowisko dyrektora powołany został 
mgr inż. Wacław Heliński, a inauguracja roku 
szkolnego miała miejsce 4 września. W uroczystości 
tej uczestniczyli m.in. przedstawiciele KW PZPR w 
Łodzi, KP PZPR i ZSL w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz władze polityczne i administracyjne gminy 
Wolbórz. Kadrę nauczycielską stanowili: dyrektor 
szkoły – mgr inż. Wacław Heliński, kierownik 
internatu Irena Helińska, polonistka Barbara 
Burzyńska, matematyk Bronisław Udalski, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych Józef Dziemieszkiewicz, 
rusycysta Józef Pluta oraz nauczyciel w – f Jerzy 
Szulejko. 

 Jak to wszystko się zaczęło… dla tych, 

którzy już wiedzą i znają początki na pamięć, 

bo albo może przeżyli je na własnej skórze — 

a są tu tacy, albo słyszeli o nich wielokrotnie 

— przypominamy w skrócie tę fascynująca 

dla nas historię, historię początków naszej 

szkoły. Naszym źródłem są kroniki szkolne 

prowadzone nieprzerwanie od  

1967 roku przez panie B. Krawczyk,  

A. Wojciechowską, A. Derendarz i D. Łaską, 

znajdujące się obecnie w Izbie Tradycji 

Szkoły. 

 

 W roku 1967 zespół pałacowy przekazany 
na bazę szkolną składał się z następujących 
budynków, o czym informuje pierwsza kronika 
szkolna: 
Budynek główny A – szkolny, murowany, kryty 

dachówką, o dwu kondygnacjach z 
facjatami, o kubaturze 15000 metrów. 

Budynek B – internat męski, murowany, kryty 
dachówką, częściowo podpiwniczony, o 
kubaturze 6000 metrów. 

Budynek C – internat żeński, murowany, kryty 
dachówką, podpiwniczony, o dwu 
kondygnacjach, całkowicie odbudowany 
w roku 1955, o kubaturze 7000 metrów. 

Budynek D – obejmujący salę gimnastyczną z 
zapleczem oraz mieszkania dla 
nauczycieli. 

Budynek E – jadalnia z zapleczem kuchennym 
i mieszkaniami pracowniczymi. 

Budynek F – kotłownia z zapleczem 
gospodarczym. 

Pomnik Grunwaldzki na dziedzińcu szkolnym 
ufundowany przez społeczeństwo 
Ziemi Piotrkowskiej w 1960 roku. 

 

 Dziś, obserwując na co dzień 

coraz lepszy stan pierwotnych 

budynków, przybywanie kolejnych, jak 

nowe warsztaty i stajnie, powstawanie 

nowych pracowni przedmiotowych 

doceniamy tych, którzy obecnie 

przyczyniają się do rozkwitu naszej 

placówki.  Brama wjazdowa do szkoły—1967 r. 
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Nader skromnie przedstawiały 

się sale, budynki, widoczny był brak 
sprzętu, kadry, brak nawet budynku 
szkolnych warsztatów, które dopiero 
powstawały - ale nie brak było zapału  
i wiary w dobrą przyszłość, choć  
w trudnej rzeczywistości. Ufundowano 
sztandar przekazany dyrekcji (na zdj. 
obok) ustanowiono jako Patrona 
Szkoły wielkiego Wolborzanina 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 
szkolny hymn. Tak rodziła się ta 
szkoła, która dziś kwitnie i pędzi pełną 
parą.  

Kolejnym dyrektorem był mgr 
inż. Zdzisław Mizerski, którego 
kadencja przypadła na trudny okres 
stanu wojennego. Jednym z dyrektorów, wielkim 
społecznikiem, co stało się już tradycyjną cechą 
dyrektorów Technikum w Wolborzu — był mgr 
Zygmunt Goliat, który poprzez swoje turystyczne 
pasje wyznaczył niejako szlak rowerowy wiodący 
wokół Zalewu Sulejowskiego nazwany dziś jego 
imieniem. Dalej kierownictwo szkoły objął mgr 
inż. Bogdan Szulc tworząc z niej prężny ośrodek 
jako Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
co dokonało się 1 września 1998 roku. Wtedy 
także rozpoczęło swą działalność technikum 
hodowli koni, powstały stajnie, powozownia  
i padok. 

  
W ostatnie dziesięciolecia szkoła weszła zmieniona - 
rozpoczęły działalność nowe kierunki kształcenia. 
Dyrektorem szkoły został mgr Grzegorz Kuszewski, 
który doprowadził do wyremontowania 
zabytkowego parkanu okalającego szkołę od strony 
dziedzińca paradnego, a dalszą część swego dzieła 
umacniania pozycji placówki przekazał obecnemu 
dyrektorowi mgr Sławomirowi Przybyłowi. 
Dzisiejsza szkoła to już szereg remontów, projektów 
finansowanych przez Unię Europejską, nowoczesne 

technologie, ale i walka 
na dzisiejszym trudnym 
rynku pracy. Historia 
zatoczyła więc koło - tak 
jak walczyli o jej 
powstanie i przetrwanie 
jej twórcy, tak walczą 
teraz ci, którzy tworzą 
jej codzienność.  
A efekty widzicie sami  
nie wypada się bowiem 
chwalić, niech nasze 
czyny i stan obecny 
Technikum w Wolborzu 
świadczą za nami! 

Red. 

 

Dziedziniec szkolny  
w 1967 r. 

Ówczesny dyrektor szkoły Wacław Heliński odbiera 
sztandar ufundowany przez Radę Rodziców 
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„Nasza przyszłość w naszych rękach” 
wywiad z Dyrektorem Zespołu Szkół CKU w Wolborzu 

mgr Sławomirem Przybyłem 

 Nasza przyszłość w naszych rękach — 

takim optymistycznym mottem rozpoczyna 

rozmowę Dyrektor Szkoły mgr Sławomir 

Przybył. Motto jest optymistyczne, ale nakłada 

także na nas wszystkich wielki obowiązek  

i odpowiedzialność, którą wszyscy czujemy. 

Poprosiliśmy Dyrektora Szkoły o kilka słów  

w roku wielkiego jubileuszu. 

 

W jaki sposób nasza szkoła istniała  

w świadomości społecznej naszej okolicy? Jak sam ją 

Pan wspominał? 

Dyr. Przybył: Słyszałem dużo o szkole w Wolborzu. 

Sam przez pewien czas przed laty miałem swoje „pięć 

minut” w tej szkole. Gdybym słyszał coś złego, na 

pewno nie startowałbym w konkursie na stanowisko 

dyrektora tej placówki, choć wiedziałem o jej kłopotach 

finansowych. Szkoła cieszy się dobrą renomą w 

środowisku lokalnym i nie tylko. 

 

Jak ocenia Pan swoje cztery dyrektorskie lata w 

murach tej szkoły? 

 

Dyr. Przybył: Jako lata wytężonej pracy. Gdy 

obejmowałem stanowisko dyrektora szkoły przed 

czterema laty była ona dość mocno zadłużona, o czym 

dziś nie ma już mowy. To już stare dzieje, bo dziś 

sytuacja finansowa szkoły jest dobra. Teraz możemy 

martwić się tylko naborem. Ale miejmy nadzieję, że jak 

co roku absolwenci okolicznych gimnazjów nie zawiodą 

i wybiorą naszą szkołę. 

Czy szkoła spełniła Pana oczekiwania? 

 

Dyr. Przybył: Szkoła ma duże możliwości i potencjał 

w pracownikach. Na nich można polegać. Uczniowie 

lubią naszą szkołę i dlatego podejmując naukę właśnie u 

nas. 

 
Jak szkoła zmieniła się przez te lata? 
 
Dyr. Przybył: Mogę mówić tylko o moich czterech 

latach pracy w tej placówce. W tym okresie 

wprowadziliśmy nowe kierunki kształcenia, 

nawiązaliśmy kontakty z zakładami pracy, gdzie nasi 

uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. 

Stworzyliśmy też możliwość nauki dla osób 

dorosłych. Do szkół zaocznych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe przyjmowani są słuchacze 

pełnoletni. Obecnie prawie połowa stanu uczniów w 

szkole to osoby dorosłe, kształcące się zaocznie. 

Czego Pan oczekuje – od uczniów, nauczycieli, 
sytuacji gospodarczej, organu prowadzącego? 
 
Dyr. Przybył: Od uczniów tylko jednego- nauki, od 

nauczycieli – dobrej i sumiennej pracy. Sytuacja 

gospodarcza jest taka sama w całym kraju, więc nie 
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Jak widzi Pan przyszłość naszej placówki? 
 
Dyr. Przybył: W samych „różowych” kolorach: 

wierzę w duży nabór, pieniądze na zakupy i remonty, 

w dobrą kadrę pedagogiczną.  
 
Jak ocenia Pan minione 50 lat naszej szkoły? 
 
Dyr. Przybył: Trudno mówić o latach, kiedy nie 

pracowałem jeszcze w tej szkole. Minione cztery lata 

zaliczam do udanych w mojej karierze. Udało mi się 

skompletować naprawdę dobry zespół pracowników, 

zarówna nauczycieli jak i pracowników 

administracyjno-obsługowych. Szkoła widoczna jest 

w środowisku. Wypuszczamy ze swoich murów 

uczniów naprawdę dobrze przygotowanych do 

dalszego, dorosłego już życia.  
 
Jakie są Pana marzenia i czego Pan życzy całej 

społeczności szkolnej? 
 
Dyr. Przybył: Marzenia mam takie, jak wszyscy 

— być zdrowym, pracować w spokoju, bez 

kłopotów. Uczniom życzę jak najlepszych wyników 

w nauce, powodzenia na egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

i egzaminach maturalnych. Słuchaczom także 

zdanych egzaminów. Absolwentom szkoły miłej 

zabawy podczas Zjazdu Absolwentów w dniu 10 

czerwca. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych 

sukcesów. 

Rozmawiali:  

Daniel Głowa, Mikołaj Wojciechowski III TPS 

stworzymy „cudów”. Musimy gospodarzyć tym, co 

mamy. Jak wiecie, szkoła utrzymywana jest z 

subwencji oświatowej. To, jak duża jest subwencja, 

zależy od ilości uczniów i słuchaczy uczęszczających 

do naszej placówki. 
 
Co Pan planuje zmienić, usprawnić? 
 
Dyr. Przybył: Obecnie trwają prace remontowe we 

wszystkich budynkach w obiekcie. Obydwa internaty 

zgodnie z zaleceniem straży pożarnej zostały 

wyposażone w systemy p-poż. Po takich pracach 

należało pomalować wszystkie pomieszczenia w 

obydwu internatach. Przy tej okazji wymieniona została 

instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Teraz 

nadszedł czas na prace remontowe w warsztacie 

szkolnym. Obecnie trwa malowanie hali, pełnej 

renowacji został poddany dział obróbki ręcznej. Po 

kolei każdy z działów będzie remontowany w miarę 

posiadanych środków. Zrobiliśmy pełną inwentaryzację 

majątku szkoły i wystawiliśmy na sprzedaż sprzęt 

nieprzydatny już do nauki, a za uzyskane środki został 

zakupiony nowoczesny sprzęt do zajęć dydaktycznych 

w postaci np. spawarek, tokarki, a także nowego 

samochodu osobowo-dostawczego MOVANO. Trwają 

prace przygotowawcze do remontu dachu na budynku 

warsztatów, planujemy ocieplenie budynku i wymianę 

okien. W szkole na bieżąco malowane są sale lekcyjne, 

lakierowane parkiety oraz wymieniany sprzęt na nowy. 

Przez ostanie dwa lata zrobiliśmy bardzo dużo w parku 

szkolnym, wyczyściliśmy staw szkolny. Straszące ruiny 

baraków zostały rozebrane, a teren po nich 

uporządkowany.  
 
Co jest dziś najtrudniejsze w sprawowaniu funkcji 

dyrektora szkoły? 
 
Dyr. Przybył: Zbyt małe środki na utrzymanie 

szkoły na takim poziomie, na jakim bym 

sobie życzył. Reforma wprowadzana do 

szkół niesie za sobą pewne niewiadome, 

a wraz z nimi obawy. Trudno nadążyć za 

wprowadzanymi zmianami i przepisami. 

 
Co Pana najbardziej cieszy? 
 
Dyr. Przybył: Osiągane przez uczniów 

szkoły wysokie wyniki w konkursach i 

olimpiadach na najwyższych szczeblach. 

W szkole realizowane są także projekty 

unijne, będące wielką pomocą finansową 

dla szkoły. 
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Kształcenie zawodowe  
  
 W odróżnieniu od innych zawodowych 
szkół średnich nasza szkoła posiada doskonale 
wyposażony warsztat szkoleniowy, własny sprzęt 
rolniczy i samochodowy, stajnie, ujeżdżalnię, 
własne uprawy, własny sad, kopułę geodezyjną 
jako bazę doświadczalną różnorodności 
biologicznej, rozległy teren stanowiący obszar 
ćwiczeń zawodowych. Zostały także podpisane 
umowy z okolicznymi zakładami pracy  
w ramach tzw. kształcenia dualnego, które 
polega na tym, by umiejętności i wiedzę 
zdobywać nie tylko w salach lekcyjnych czy 
przyszkolnych warsztatach kształcenia 
praktycznego, ale także w zakładach, które 
oferują współpracę ze szkołą w ramach 
podpisanych umów czy listów intencyjnych. Nasi 
uczniowie, słuchacze i kursanci zdobywają 
umiejętności praktyczne we współpracujących  
z naszą szkołą firmach, do których należą: 
Agroskład w Ujeździe, Stado Ogierów  
w Bogusławicach, Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowo - Produkcyjne Kwat-Pol Spółka z o.o. 
w Wolborzu, Partner Logistics, Przedsiębiorstwo 
„MOLO” sp. z o.o. w Smardzewicach., Peugeot 
Porczyński i spółka w Piotrkowie Tryb., Happy 
Hourse Moszczenica, Auto Kabziński Sp. z o.o. 
w Piotrkowie Tryb., Kaufland Polska Market  
w Rokszycach. 

 
 

 
Nasza szkolna codzienność 

  

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 w Wolborzu 2017 

 
 

 
Nauka w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Wolborzu w jubileuszowym roku 
szkolnym 2016/2017 zorganizowana jest w postaci 
trzech typów kształcenia: 
 

 
 Szkoły dzienne:  
Technika - technik pojazdów samochodowych, 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik 
hodowli koni, technik informatyk, technik logistyk, 
technik hotelarz, 
Zasadnicze szkoły zawodowe - mechanik operator 
maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik pojazdów 
samochodowych, 
 

 Szkoły zaoczne i wieczorowe 
liceum ogólnokształcące, technik weterynarii, technik 
administracji, 
 

 Kursy kwalifikacyjne 
Prowadzenie produkcji rolniczej,  
Organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej, Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych, 
Diagnozowanie i naprawa pojazdów i 
zespołów pojazdów samochodowych, 
Organizacja i prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów samochodowych, 
Eksploatacja systemów 
mechatronicznych w rolnictwie , 
Diagnozowanie i naprawa motocykli, 
Planowanie i realizacja usług 
w recepcji, Obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie, 
Projektowania i wytwarzania wyrobów 
odzieżowych, Sporządzanie potraw  
i napojów, Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych. 

Nasi uczniowie wraz  
z Dyrektorem szkoły mgr Sławomirem Przybyłem  

w firmie Agroskład w Ujeździe 
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Praktyki zawodowe 
 
 
 Osobnym zagadnieniem są miesięczne 
praktyki, które najczęściej uczniowie spędzają  
w wybranych przez siebie lub szkołę instytucjach 
czy zakładach pracy, albo przebywają na 
miesięcznych praktykach wyjazdowych - za 
granicą. W tym roku, już kolejny raz, przebywali  
w Anglii w Plymount, o czym piszemy na 
następnych stronach. Zespół Szkół CKU  
w Wolborzu uzyskał również status 
ośrodka egzaminowania dla okolicznych 
szkół zawodowych i tu właśnie 
odbywają się egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe dla uczniów 
powiatu piotrkowskiego, a sama szkoła 
zdobyła uprawnienia ośrodka 
organizującego kursy dla egzaminatorów 
przedmiotów zawodowych z zewnątrz.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Życie internatu 
 
 Na uczniów spoza naszej miejscowości 
czekają miejsca w internacie, którego kolejne 
remonty (o czym informuje szkolna strona 
internetowa www.zswolborz.pl) sprawiają, że 
standard pokojów mieszkalnych jest coraz 
wyższy. Potwierdzeniem tego jest bardzo częste 
wynajmowanie go przez przyjezdnych gości  
i grupy zorganizowane na bazę noclegową. Przy 
internacie działa szkolna stołówka oferując 
uczniom pełne wyżywienie. Ale życie internatu to 
nie tylko strona  socjalno — gospodarcza (choć 
miło jest mieszkać w ładnych wnętrzach i dobrze 
zjeść:), to także zajęcia popołudniowe dla 
młodzieży: koła zainteresowań, klub dyskusyjny, 
zajęcia sportowe, filmowe, akcje profilaktyczne  
i zdrowotne.  
 
 
 
 Serdecznie zapraszamy do zwiedzania 
naszego królestwa i do zaprzyjaźnienia się z 
nami na dłużej! 

Red. 

Ostatni wyjazd na praktyki do Anglii — klasy trzecie w akwarium z opiekunem  
p. Markiem Słowikiem—  

marzec 2017 

Fiat 126p cabrio - produkcji naszych uczniów, 
oczywiście pod okiem nauczycieli  

przedmiotów zawodowych 
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Praktyki zagraniczne 2017  

 Od 12 marca do połowy kwietnia grupa 27 uczniów naszej szkoły oraz opiekunowie Pan Piotr 
Szczepanik i Pan Marek Słowik przebywali na miesięcznym stażu zawodowym w miejscowości 
Plymouth w Wielkiej Brytanii. Zespół Szkół CKU w Wolborzu od kilku lat realizuje projekty 
finansowane ze środków Unii Europejskiej. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 był nim udział  
w projekcie Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu drogą do sukcesu na 
runku pracy, który umożliwił uczniom odbycie praktyki zagranicznej w brytyjskich przedsiębiorstwach. 

 Z tej niebywałej szansy skorzystały klasy trzecie uczące się w zawodach: 
 technik hotelarstwa 
 technik informatyk 
 technik pojazdów samochodowych 
 technik logistyk 
Poniżej przedstawiamy relacje z wyjazdu kilku z tych szczęśliwców:) 
 
     TECHNIK INFORMATYK 
 
 Jako informatycy pracowaliśmy  

z telefonami oraz tabletami Apple’a. Za 

zadanie mieliśmy dopilnować, aby 

urządzenia były sprawne i mogłoby trafić 

do klientów w stanie, którego oni 

oczekują. Była to przyjemna praca, a na 

jej koniec nagrodzono nas telefonami. 

 Dzięki tej szansie, stawiliśmy 

czoła bardzo ważnej lekcji życia,  

a mianowicie samodzielności oraz 

umiejętności posługiwania się językiem. 

Przy okazji poznaliśmy, jak to wygląda 

od strony angielskiej (praca, ludzie etc.) 

Myślę, że było to dla nas bardzo fajne 

przeżycie , które będziemy wspominać 

jeszcze przez długie lata, nie tylko 

dlatego, że mieliśmy okazję wyjazdu za 

granicę czy odbycia stażu.. Moim zdaniem, najważniejszym czynnikiem, który spowodował, że tak dobrze 

wspominamy wyjazd, była swoboda, którą mieliśmy i samodzielność, której się nauczyliśmy. Okazja do puszczenia 

młodego człowieka odpowiednio przygotowanego do innego kraju jest niesamowitym doświadczeniem, co mogę 

osobiście potwierdzić. Serdecznie polecam młodszym klasom wzięcie udziału w przyszłych tego typu projektach.                 

            Jakub Rożej III TI 

Klasa III technik informatyk w Plymouth ,  
na pierwszym planie uśmiechnięty Jakub Teysler i Jakub Rożej — III TI 



TECHNIK POJAZDÓW  

SAMOCHODOWYCH 

 

 W ZSCKU w Wolborzu po raz kolejny udało się 

zorganizować praktyki odbywające się za granicą. 

Pośród klas biorących udział w projekcie znalazła się 

również i moja o jakże dźwięcznie brzmiącym profilu 

Technik Pojazdów Samochodowych. Po długim 

wyczekiwaniu i licznych przygotowaniach 13 marca 

wsiedliśmy do samolotu i nim się obejrzeliśmy byliśmy 

w Anglii na lotnisku w Luton. Stamtąd pozostało jedyne 

6 godzin podróży autokarem i oto znaleźliśmy się  

w miejscowości docelowej, a mianowicie w mieście 

portowym Plymouth.   Jak wiadomo, początki bywają 

trudne. Znajdowaliśmy się w obcym miejscu oddalonym 

o 1900 km od domu, a w około nikt nie mówił  

w polskim języku. Każdy z nas trafił do rodziny, która 

miała nam zapewnić nocleg i wyżywienie, i tak też było. 

Praktyki w naszym zawodzie odbywały się  

w miejscowych warsztatach. Pracując tam mieliśmy 

okazję nauczyć się obsługi narzędzi oraz urządzeń 

używanych do naprawy pojazdów samochodowych, 

mieliśmy także możliwość dokonania napraw 

samodzielnie oraz w asyście innego pracownika 

warsztatu. Po pracy często wspólnie wychodziliśmy, 

dzięki czemu mogliśmy trochę zwiedzić miasto.  

7 kwietnia przyszedł czas na powrót. Mimo tęsknoty za 

Polską i bliskimi w chwili wyjazdu wszystkim było 

przykro, że to już koniec. Jednak mimo to pełni 

optymizmu z pełnym bagażem doświadczeń wróciliśmy 

do Polski. 

Podsumowując, uważam, że jeśli byłaby taka 

możliwość większość z uczestników tego projektu  

z chęcią zdecydowałaby się na kolejny podobny wyjazd. 

Dawid Ciszewski III TPS 
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TECHNIK HOTELARZ 

  12 marca tego roku wyjechaliśmy na praktykę 

zawodową w pięknym, portowym mieście Plymouth w 

Wielkiej Brytanii. Był to miesiąc pełen wrażeń i 

nowych doświadczeń. Wiadomo, że naszym głównym 

obowiązkiem było uczęszczanie na praktykę, ale nie 

przeszkadzało to nam w pełni wykorzystać każdej 

chwili na odkrywanie tajemnic miasta. 

  Od poniedziałku do piątku w określonych 

godzinach odbywaliśmy praktykę, gdzie 

doskonaliliśmy swój język i poznawaliśmy zawód. Po 

powrocie zwykle większość z nas szła na zakupy, 

szczególnie do uwielbianego przez wszystkich 

Primarka lub polecanego nam przez Pana Marka 

Słowika Sport Direct. Kolejnym ciekawym sposobem 

na spędzanie czasu wolnego było wesołe miasteczko, 

które rozstawiło się na cały miesiąc w okolicy. Wielu z 

nas odwiedziło je nie raz, aby poczuć trochę 

adrenaliny.  

  Podczas weekendów mieliśmy zaplanowane 

wycieczki w różne ciekawe miejsca. Pierwszą z nich 

była wizyta w National Marine Aquarium w Plymotuh. 

Mogliśmy zobaczyć w nim różne morskie stworzenia 

takie jak płaszczki, rekiny czy koniki morskie. Trzeba 

było uważać, ponieważ chcąc zobaczyć ryby bliżej 

można było się zagapić i uderzyć w szybę:) Na kolejną 

wycieczkę wybraliśmy się do Eden Project. Jest to 

ogród botaniczny położony w hrabstwie Kornwalia. 

Kolejną już i ostatnią wycieczką, był wyjazd do 

okolicznego miasta Exeter, gdzie zwiedzaliśmy Royal 

Albert Memorial Museum, w którym podziwialiśmy 

różne kolekcje z dziedziny zoologii, antropologii, 

sztuki. Niektórzy z nas skorzystali także z 

możliwości przejazdu autobusem do 

wspomnianego już wcześniej hrabstwa 

Kornwalii, by podziwiać piękne widoki na 

klify lub po prostu przejść się wzdłuż 

brzegu oceanu.  

 Wyjazd był na pewno dla 

wszystkich niezapomnianym przeżyciem i 

myślę, że nikt nie żałuje tego miesiąca. 

Mogliśmy doskonalić swój angielski i 

poznawać nowe, ciekawe miejsca i kulturę 

Anglii. Sądzę ,że wszyscy nie 

zawahalibyśmy się wyjechać tam jeszcze 

raz. 

             Sylwia Januszewska III TH  

Jakub Bednarek podczas praktyk w Anglii — III TPS 
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Remonty, inwestycje, 
zakupy 2017 

 
 

 Z okazji 50-lecia istnienia szkoły 
chcemy przedstawić nie tylko historię 
tworzącego się przez dziesięciolecia jej 
zaplecza materialnego, ale także jej 
współczesny kształt: remonty, 
inwestycje, dokonywane corocznie 
zakupy.  
 
 Obecnie, tj w roku szkolnym 2016/2017 
trwa remont hali warsztatowej i pomieszczeń 
biurowych, a także pracowni obróbki ręcznej 
metali. Ku końcowi zmierza malowanie internatu 
A po remoncie, gdzie zakładana była instalacja p
-poż. W internacie B wycyklinowano schody. 
Wymieniono prawie wszystkie tapczany dla 
młodzieży. Do pracowni komputerowych został 
zakupiony nowy sprzęt – 7 laptopów i 8 
stacjonarnych komputerów, 8 tabletów 
graficznych wraz z pełnym fachowym 
oprogramowaniem. Pracownia „hodowli i 
użytkowania koni” wzbogaciła się o laptopa z 
projektorem i ekranem projekcyjnym 
rozwijanym elektrycznie. Pracownia języka 
niemieckiego dostała nowoczesny komputer 
stacjonarny wraz z tablicą interaktywną i 
projektorem. Sprzęt zakupiony do pracowni 
kształcenia zawodowego 
został zakupiony w ramach 
realizacji przez naszą szkołę 
projektu "Stawiam na 
kwalifikacje II", który jest 
współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Pracownia hotelarska została 
wzbogacona o sprzęt do 
przygotowania i ekspedycji 
śniadań, wózek kelnerski, 
pomocnik kelnerski z pełnym 
wyposażeniem oraz zestaw 

Na zdj. Budynek stajni 
 i powozowni oraz 

wyremontowane w internacie 
schody 

sażeniem. Gruntowny remont przechodzi dział 
obróbki ręcznej w warsztacie szkolnym oraz sama 
hala warsztatowa. Od wakacji sukcesywnie będą 
odnawiane kolejne działy warsztatowe. Już w 
ramach zajęć odnowiono uszkodzone boksy dla 
koni w stajni szkolnej. Planowane jest także 
przeprowadzenie termomodernizacji budynku 
warsztatu, wymiana pokrycia dachowego, 
wymiana okien. 
 Ten ogrom prac dotyczy tylko bieżącego 
roku szkolnego, a mamy nadzieję, że kolejne lata 
przyniosą następne modernizacje, jak na szkołę z 
takimi tradycjami przystało:) 

Red.  
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Stypendia Powiatu 
Piotrkowskiego  

 
 

 Troje uczniów naszej szkoły 
otrzymało stypendia Powiatu 
Piotrkowskiego za wysokie wyniki w 
nauce . Przybliżamy ich sylwetki.  
 
 Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół CKU w 
Wolborzu na sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego 
7 kwietnia 2017 otrzymali stypendia 
naukowe. Stypendia te przyznawane są 
na pół roku, dla tych, którzy osiągają 
średnią ocen przekraczająca 4.0 oraz 
uczestniczą w różnorodnych konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych. Choć w 
naszej szkole uczniów z taką średnią jest 
ponad 20, w gronie prymusów 
powiatowych znalazło się troje z nich — 
są to: Szymon Dziubałtowski - uczeń 
klasy II technikum w zawodzie technik 
informatyk, bardzo aktywnie działający 
w szkole w dziedzinie informatycznej, 
służący pomocą przy organizacji wielu 
uroczystości szkolnych, ich oprawie 
informatycznej i nie tylko, jest także 
twórcą nowej strony internetowej szkoły 
www.nowastrona.zswolborz.pl. Kolejną 
nagrodzoną uczennicą jest Paulina Kozik 
uczennica klasy II technikum w 
zawodzie technik hodowca koni. 
Uczennica wyróżnia się biorąc aktywny 
udział w  życiu szkolnym, życiu 
Młodzieżowej Rady Internatu, 
uczestniczy w konkursach 
polonistycznych i z zakresu 
przedsiębiorczości, gdzie zdobywa 
nagrody i wyróżnienia, współpracuje z 
instytucjami społecznymi w Wolborzu 

 działając aktywnie na rzecz jednego z wolborskich 
przedszkoli. Stypendium naukowe Powiatu 
Piotrkowskiego otrzymała także uczennica klasy IV 
w zwodzie technik logistyk Weronika Owczarek. Jest 
to również bardzo aktywnie działająca w szkole 
maturzystka, była przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego, wielokrotnie nagradzana  
w Olimpiadzie Logistycznej i innych konkursach, 
ostatnio w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
Logistycznej w Dąbrowie Górniczej organizowanym 
przez Wyższą Szkołę Biznesu zajęła wysokie,  
15 miejsce w kraju. Wymienieni uczniowie odebrali 
stypendia w obecności dyrektora szkoły Pana 
Sławomira Przybyła. 

Red. 

Na zdj. Starosta Powiatu Piotrkowskiego 
Pan Stanisław Cubała wręcza 

stypendium uczennicy naszej szkoły  
Paulinie Kozik 

Sylwetki najlepszych uczniów 



 

Jubileusz 50-lecia istnienia 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Wolborzu 
 

Program obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów  

w dniu 10 czerwca 2017 r. 

 
 13.oo – uroczysta Msza Św. polowa na terenie szkoły 

 14.oo – powitanie gości 

 14.30 – okolicznościowe przemówienia 

 15.oo – wręczanie nagród, wyróżnień i podziękowania 

 15.30 – szkolna część artystyczna 

 16.oo – zasadzenie dębu, zwiedzanie szkoły, pamiątkowe zdjęcia 

 16.30 – obiad dla zaproszonych gości 

 17.oo – część Zjazdowa – spotkanie uczestników zjazdu absolwentów w klasach 

 BIESIADA (występy zespołów, zabawa taneczna…) 
 

Zapraszamy do wspomnień i zwiedzania szkoły!!! 
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