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Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola
ul. Michalusa 6, 38-300 Gorlice, tel./fax. 18 3536114
www.zstgorlice.of.pl, e-mail: zstgorlice@gmail.com

Drodzy Czytelnicy!
Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce już trzeci numer „Rocz-

nika ZST”. 
Jest  on  bardzo  bogaty  w treść  i opisuje  szereg  działań,  które 

były udziałem całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych w roku 
szkolnym 2011/12.

Znajdziecie  tu  sentymentalne  wspomnienia  Jubileuszu  50-lecia 
Naszej  szkoły,  bo  przecież  „Nic  nie może  się  równać  z bogactwem 
wspólnych wspomnień”.

Będą  również  odniesienia  do  10-lecia mej  pracy  na  stanowisku 
Dyrektora ZST, ale przede wszystkim jeszcze raz przeżyjemy wspól-
nie nasze małe i wielkie sukcesy; spełnioną realizację postawionych 
sobie  zadań  i nutkę  tęsknoty  za  tym,  czego  życzylibyśmy  Naszej 
Szkole, a co jeszcze przed nami.

Zatem niech lektura „Rocznika ZST” będzie czasem interesującego odkrywania, poznawania 
i przypominania kolejnych faktów z życia Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach.

Jak  poprzednio  oczekujemy  na  cenne wskazówki  i sugestie  naszych  czytelników  dotyczące  
szkolnego pisma, które pozwolą nam przygotować kolejny numer w jeszcze bardziej profesjonalny 
sposób.

Z poważaniem:
Renata Stępień
Dyrektor ZST
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Tych lat
nie zapomni nikt

50  lat  temu  na  mapie  placó-
wek  oświatowych  regionu  gorlic-
kiego  pojawiła  się  nasza  szkoła 
jako  Zasadnicza  Szkoła  Zawodo-
wa  dla  Pracujących  Fabryki  Ma-
szyn  i Sprzętu  Wiertniczego  „Gli-
nik”.  Na  przestrzeni  lat  ulegała 
licznym  przeobrażeniom,  by 
w końcu w 1993  r. przyjąć nazwę 
Zespół  Szkół  Technicznych,  pod 
którą istnieje do dziś.

Złoty  Jubileusz  ZST  uroczy-
ście  świętowaliśmy  1  październi-
ka  2012r.  Piękny  jesienny  dzień 
sprzyjał  realizacji  bogatego  pro-
gramu obchodów. Rozpoczęliśmy 
od  przemarszu  ulicami  miasta 
przy  akompaniamencie  orkiestry. 
W marszowym rytmie udaliśmy się 
do kościoła pw. M. B. N. P. w Glini-
ku, gdzie uczestniczyliśmy w jubi-
leuszowej Mszy  św. Przeżywanie 
liturgii  ubogacali  chór  nauczyciel-
ski Belfer Singers  i orkiestra dęta 
z OSP w Dominikowicach.

Dalsza  część  uroczystości 
miała  miejsce  przed  budynkiem 
Zespołu Szkół Technicznych. Z-ca 
dyrektora  szkoły  pani  Małgorza-
ta  Kukuła  –  Jasińska  wygłosiła 
okolicznościowe  przemówienie 
związane  z tą  podniosłą  roczni-
cą, a dyrektor szkoły pani Renata 
Stępień,  Starosta Powiatu Gorlic-
kiego  –  pan Mirosław Wędrycho-
wicz  oraz  wicekurator  pan  Grze-
gorz Baran, posłanka PiS –u pani 
Barbara Bartuś  i senator RP pan 

Stanisław Kogut  odsłonili  pamiąt-
kowy obelisk, poświęco-
ny  półwieczu  istnienia 
Zespołu Szkół Technicz-
nych  na  edukacyjnym 
rynku naszego powiatu. 

Wszyscy  uczest-
nicy  święta  zostali  za-
proszeni  na  uroczy-
stą  akademię.  Każdy 
z zaproszonych  gości 
otrzymał  upominek  w po-
staci  dwóch  roczników, 
przedstawiających  bie-
żące  życie  społeczności 
szkolnej  i jej  historię  oraz 
okolicznościową pocztów-
kę z logo szkoły. Na jubile-
uszowe  obchody  przybyli 
licznie zaproszeni goście: 
p r z e d -
s taw i c i e -
le  władz 
samorzą -
d o w y c h 
i   o ś w i a -
t o w y c h , 
po tomko -
wie  patro-
na  naszej 

szkoły  –  Win-
centego  Pola, 
dyrektorzy, na-
uczyciele  pra-
cujący  w ZST 

w   c i ą -
gu  pół-
wiecza 
działal-
n o ś c i 
placów-
ki,  ab-
solwen-
ci  oraz 
m ł o -

dzież. Z okazji Złotego Jubileuszu 
przyszedł czas na podsumowania, 
gratulacje  i życzenia.  Część  ofi-
cjalną otworzyła dyrektor szkoły – 
mgr Renata Stępień, która w krót-
kim wystąpieniu podsumowała 50 
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lat  istnienia  Zespołu  Szkół  Tech-
nicznych, splecionych z nią losów 
wielu  pokoleń:  dyrektorów,  na-

uczycieli,  pracowników  i uczniów, 
a także zmiany charakteru szkoły, 
ewolucję  kierunków  kształcenia 
i ram organizacyjnych. Złoty Jubi-
leusz ZST uświetnili  również swo-
imi wystąpieniami, m. in.: wiceku-
rator  Małopolskiego  Kuratorium 
Oświaty  –    pan Grzegorz  Baran, 
Starosta  Powiatu  Gorlickiego  – 
pan Mirosław Wędrychowicz,  po-
słanka PIS-u – pani Barbara Bar-
tuś,  senator  RP  –  pan  Stanisław 
Kogut,  Starszy  Cechu  Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości  –  pan  Tade-

usz  Gargas,  dyrektor  ZSZ  CRiP 
–  pan  Roman  Trojanowicz,  Bur-

mistrz Gorlic – pan Witold Kochan, 
Przewodniczący  Rady  Powiatu 
–  pan  Marek  Bugno,  Przewodni-

cząca  Komisji  Edukacji,  Sportu, 
Dziedzictwa  Kulturowego  oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych – pani Zofia Kamińska oraz 
przedstawicielka  rodziny  Polów. 
W ciepłych  słowach  podkreślali 

swoją sympatię dla szkoły, skła-
dając  na  ręce  dyrektora  kwiaty 
i okolicznościowe upominki. 

Z kolei  prowadzący  uroczy-
stość  nauczyciele  Renata  Ryb-
czyk  i Krzysztof  Jędrzejczyk 
oddali  głos  młodzieży,  która 
w występie artystycznym przed-
stawiła  złożoną  historię  po-
wstania,  licznych  przeobrażeń 
i sukcesów Zespołu Szkół Tech-
nicznych  im.  Wincentego  Pola 
w Gorlicach.  Myślą  przewodnią 
akademii  były  słowa:  „Wspo-

mnienia  są  kartą  historii  i stano-
wią skarbnicę przeszłości głęboko 

zakorzenionej w sercach i pamięci 
ludzkiej”.

Oczywiście nie zabrakło i uro-

dzinowego  tortu,  który  na  zakoń-
czenie  występu  wnieśli  przedsta-
wiciele młodzieży i przekazali pani 
dyrektor.

Podsumowując 50 lat istnienia 
ZST, mgr Renata Stępień wręczy-

ła  gościom  zasłużonym  dla  funk-
cjonowania  szkoły  pamiątkowe 
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śmy oficjalną  część  uroczystości. 
Wkroczyliśmy  w kolejne  półwie-
cze Zespołu Szkół Technicznych, 

zainspirowani do tworzenia szkoły 
na miarę współczesności.

grawertony. Szczególne podzięko-
wania skierowała do Pani Minister 
Katarzyny Hall za objęcie honoro-

wym  patronatem  naszej  uroczy-
stości,  ze  względu  na  nieobec-

ność Pani Minister podziękowania 
zostały  przekazane  za  pośred-
nictwem  listu.  Kolejny  grawerton 

powędrował  do  wicekurato-
ra  Małopolskiego  Kuratorium 
Oświaty –pana Grzegorza Ba-
rana za okazaną szkole ogrom-
ną  życzliwość,  a na  jego  ręce 
złożono  podziękowania    dla 
pana Aleksandra Palczewskie-
go,  Małopolskiego  Kuratora 
Oświaty za objęcie patronatem 
honorowym Złotego Jubileuszu 
ZST. Nie zabrakło również po-
dziękowań  dla  pana  Mirosła-
wa  Wędrychowicza,  Starosty 
Powiatu  Gorlickiego  za  życz-
liwość  i wsparcie  dla  naszych 
działań  i zamierzeń.  Uhono-
rowani  grawertonami  zostali 
również  byli  dyrektorzy  naszej 
szkoły,  przedstawiciele  władz 
oświatowych  powiatu  gorlic-
kiego, nauczyciele, pracownicy 
i absolwenci szczególnie zasłu-
żeni dla rozwoju Zespołu Szkół 
Technicznych.

Z kolei  starosta  gorlicki 
Mirosław  Wędrychowicz  wy-
różnił    nagrodami:  dyrektora 
szkoły – Renatę Stępień oraz 
nauczycieli  Renatę  Podobiń-
ską i Marka Potempę. Następ-
nie  dyrektor  ZST wręczyła  10 
pedagogom  nagrody    za  pra-

cę  dydaktyczną  i wychowawczą. 
Tym miłym  akcentem  zakończyli-
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Podziękowania  
z okazji jubileuszu 50-lecia  
Zespołu Szkół Technicznych 

im. W. Pola w Gorlicach 

„Nic  nie  może  się  równać  z  bogactwem  wspól-
nych wspomnień”  /Antoine de Saint – Exupery/,  niech 
te  słowa  będą  wyrazem  serdecznych  podziękowań 
dla wszystkich  uczestników  niepowtarzalnej  i  wyjątko-
wej  uroczystości  50-lecia  Szkoły.  Jesteśmy  wdzięcz-
ni,  że  nasz  Jubileusz  uhonorowali  Dostojni  Goście: 
parlamentarzyści,  przedstawiciele  władz  samorządo-
wych i oświatowych, potomkowie patrona naszej szko-
ły – Wincentego Pola, dyrektorzy, nauczyciele pracują-
cy  w  ZST,  absolwenci,  pracodawcy  oraz  wiele  innych 
osób  zaprzyjaźnionych  ze  szkołą  i  jej  życzliwych.  
 
To  było  niezwykłe  wydarzenie  w  życiu  Szkoły  -  ni-
czym  sentymentalna  podróż  po  kartach  historii,  któ-
ra  pozostanie  na  zawsze  w  naszych  sercach  i  wspo-
mnieniach. Dzień  ten  był  nie  tylko  okazją  do  spotkań, 
wspomnień,  podsumowań  ale  także  do  wyznacze-
nia  nowego  „kursu”  i  podjęcia  nowych  wyzwań.  Był 
to  również  czas  na wyrażenie  uznania  i  podziękowań 
za zaangażowanie, wytrwałość  i pracę włożoną w wy-
chowanie  i  kształtowanie kolejnych pokoleń młodzieży 
w ciągu  półwiecza  działalności  placówki,  dlatego  jesz-
cze  raz  wszystkim  gościom  gorąco  dziękuję  za  oka-
zaną  życzliwość,  gratulacje  oraz  serdeczne  życzenia.  
 
Szczególne  podziękowania  składam  chórowi  nauczy-
cielskiemu  Belfersingers,  orkiestrze  dętej  OSP  w  Do-
minikowicach,  pocztom  sztandarowym  szkół  ponad-
gimnazjalnych  powiatu  gorlickiego,  którzy  uświetnili 
i wzbogacili  naszą  uroczystość.  Ponadto  pragnę  po-
dziękować  Powiatowej  Komedzie  Policji  za  pomoc 
w zorganizowaniu bezpiecznego przemarszu, lokalnym 
mediom za przygotowanie materiałów z Jubileuszu i ich 
emisje oraz publikację, także wielu innym osobom, któ-
rzy przyczynili się do uroczystych obchodów Jubileuszu.  
 
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do wszystkich 
nauczycieli,  pracowników  i  uczniów  za  włączenie  się 
w  przygotowanie  tak  wspaniałej  uroczystości  50-lecia 
i współtworzenie historii ZST. 
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W dworku Wincentego Pola 
w Lublinie

dzienne życie. Aby się o tym 
przekonać,  trzeba tego do-
świadczyć. Uczniowie ZST 
im.  W.  Pola  w Gorlicach 
zwiedzili  kawałek  Polski 
w myśl słów patrona: „cu-
dze chwalicie, swego nie 
znacie  …”.  Jeszcze  nie 
zdążyli  wyjechać  z Lu-
blina,  a już  planowali 
następną  wycieczkę. 
Z ł o t a 
j e s i e ń 
sprzyjała 
wyprawie. 

Nasza  młodzież  chętnie 
odwiedza  miejsca  związane 
z życiem  i działalnością    pa-
trona ZST – Wincentego Pola. 
27  października  2011  ucznio-
wie  szkoły  wraz  z opiekunka-
mi  L.  Dumą,  R.  Podobińską, 
R.  Rybczyk  i J.  Sochą  udali 
się  na  dwudniową  wycieczkę 
do  Lublina.  Celem  wyprawy 
było zwiedzenie Dworku Win-
centego  Pola-  patrona  szkoły 
i obejrzenie  wystawy  poświę-
conej  rodzinie  Longchamps 
de Berier  pt.  „Obco  brzmiące 
nazwisko  będziesz  nosił...”. 
Wszystkich zauroczył niewiel-
ki  dworek otoczony ogrodem, 
nikt  nie  miał  wątpliwości,  że 
to  „dom  z duszą”.  Uczniowie 
i nauczyciele zrobili pamiątko-
we zdjęcia i z żalem pożegnali 
dom W. Pola. 

Niektórzy  w autobusie 
ćwiczyli  wymowę  francuskie-
go  nazwiska  przodków  patro-
na  szkoły.  Wieczorem,  w ka-
meralnej  atmosferze  Starej 
Auli KUL-u, obejrzeli  spektakl 
A.  Czechowa  „Niedźwiedź” 
w wykonaniu  aktorów  teatru 
„Enigmatic”.  Pełna  napięcia 
i zaskakujących zwrotów akcji 
historia  rodzącej  się  miłości 
zainteresowała  młodych  wi-
dzów. Brawom nie było końca.

W drugim  dniu  wycieczki 
pojechali  do  dawnego  Obo-
zu  Koncentracyjnego  miesz-
czącego  się  na  Majdanku. 
Ogromny  teren  obozu  zrobił 
na  zwiedzających  niezwykłe 
wrażenie.  Najbardziej  wstrzą-
sające  było  jednak  kremato-
rium  i Mauzoleum,  w którym 
mieści się większość prochów 
zamordowanych.

Lublin  jest  magicznym 
miastem,  w którym  historia 
przeplata  się  ze  współcze-
snością,  a bogate  dziedzic-
two  kulturowe  wpływa  na  co-

Jak okiem sięgnąć panuje tu chwila. 
Jedna z tych ziemskich chwil proszonych,

żeby trwały
W. Szymborska
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Studenci Uniwersytetu 
Złotego Wieku w naszej szkole

Na  poszerzanie  swoich  hory-
zontów  nigdy  nie  jest  za  późno, 
świadczy o tym popularność, jaką 
cieszą się w ostatnich latach Uni-
wersytety  Złotego Wieku. Współ-
cześni  dziadkowie  to  ludzie  pełni 
energii  i  życiowych  pasji,  którzy 
dopiero teraz  mają czas na reali-
zację  marzeń.  18  kwietnia  2012 
roku  odbyło  się  w  naszej  szkole 
spotkanie studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku pod przewodnic-
twem Romana Dziubiny. 

Wizyta  odbyła  się  z  okazji 
205. rocznicy urodzin i 140. rocz-
nicy śmierci Wincentego Pola, na-
szego patrona.  Goście odwiedzili  

ZST,  by 

tutaj,  a 

szczególnie w Szkolnej  Izbie Pa-
mięci,  wędrować  szlakiem  tego 
romantycznego poety. Przybyłych 
powitała dyrektor Renata Stępień. 
W ramach zajęć studenci obejrze-
li archiwalne nagranie akademii o 
Wincentym Polu, potem uczestni-
czyli w  wykładzie Ewy Przesław-
skiej  połączonym  z  prezentacją 
multimedialną.  Mieli  też  okazję  
wysłuchać wierszy  i piosenek au-
torstwa naszego patrona w wyko-
naniu uczniów szkoły przygotowa-
nych przez   Renatę Rybczyk. Na 
zakończenie nauczyciel ZST - Ewa 
Przesławska zaprosiła wszystkich 

do  Szkolnej  Izby  Pamięci  w  celu 
obejrzenia    eksponatów  dotyczą-
cych patrona oraz zdjęć prezentu-
jących  najważniejsze  wydarzenia 
z życia szkoły. 

Poprzez  zorganizowane  zaję-
cia  studenci  poznali  życie,  dzia-
łalność,  twórczość  wielkiego 
człowieka,  poety,  doktora  filozo-
fii, profesora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego,  geografa,  etnografa, 
botanika,  podróżnika  i  badacza, 
który  na  Ziemi  Gorlickiej,  w  pod-
gorlickim  Gliniku  Mariampolskim, 
mieszkał  oraz  działał  przez  6  lat 
swojego życia.

Konkursy związane 
ze szkołą i patronem

Konkurs na logo i plakat
Przygotowując się do uroczystości 50-lecia Szko-

ły,  ogłosiliśmy  w ubiegłym  roku  Szkolny  Jubileuszo-
wy  Konkurs  „50-  letnie  okruchy  pamięci  na  logo 
i plakat”. Konkurs miał również na celu wzbudzenie 
wśród młodzieży refleksji nad historią i teraźniejszo-
ścią  szkoły.  W rywalizacji  wzięli  udział  uczniowie 

i absolwenci  ZST.  Prace  mogły  być  wykonane 
różnymi technikami. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Do organizatorów - Renaty 
Rybczyk i Ewy Przesławskiej wpłynęło 56 prac- 
w kategorii logo i 18 plakatów. 

Dyplomy  i nagrody  dla  najlepszych  wrę-
czono w dniu 23 września 2011 roku podczas 
uroczystości otwarcia pracowni fryzjerskiej. 



 9 

Z 
ży

ci
a 

sz
ko

ły

Czołowe miejsca 
i dwa Złote Pióra dla uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych 

im. W. Pola w Gorlicach
„Cudze  chwalicie,  swego  nie 

znacie, sami nie wiecie, co posia-
dacie”  pod  takim  hasłem  w roku 
szkolnym  2011/2012  ogłoszono 
Powiatowy  Konkurs Interdyscypli-
narny im. Wincentego Pola promu-
jący  Beskid  Niski  i Pogórze  Gor-
lickie.  Pomysłodawcą  konkursu 
był wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu  Gorlickiego  Roman  Dziubi-
na, zaś realizacją zajęli się: nasza 
szkoła,  MDK i Klub Gorliczan pod 
patronatem  Starosty  Gorlickiego. 
We współdziałaniu z pomysłodaw-
cą  nauczyciele  Renata  Rybczyk 
i Ewa  Przesławska  opracowali  re-
gulamin współzawodnictwa.

Udział  w interdyscyplinarnym 
konkursie wymagał dużego zaan-
gażowania,  nakładu  pracy  oraz  
wiedzy  z różnych  dziedzin,  ale 
wzięło w nim udział aż 22 uczniów 
naszej szkoły. To najlepszy dowód 
na to, że są oni wrażliwi na piękno  
ziemi  biecko-gorlickiej,  mają  róż-
norodne  zainteresowania  i chęt-
nie włączają się w akcje związane 
z promocją regionu.   Dzięki stwo-
rzonym    wierszom,  piosenkom 
i stronom internetowym mogli wy-
razić  swoje  uczucia  i ukazać  wy-
jątkowe  piękno  Beskidu  Niskiego 
i Pogórza  Gorlickiego.  Rywaliza-
cje  konkursowe  stanowiły  dosko-
nały przykład na to, jak dzięki za-
bawie młodzi ludzie mogą rozwijać 
swoje  pasje,  zdobywać  cenną 
wiedzę,  a zarazem  propagować 
lokalny patriotyzm. 

Finał  konkursu  odbył  się  20 
kwietnia  2012  roku  –  dokładnie 
w dzień 205.  rocznicy  urodzin  na-
szego  patrona.  Rozstrzygnięcie 
konkursu  w trzech  kategoriach  – 
wiersz, piosenka i strona interneto-
wa- miało miejsce w Galerii Sztuki 
Dwór Karwacjanów w Gorlicach. 

W tak    uroczysty  sposób 
uczniowie  naszej  szkoły  wraz 
z opiekunami  Renatą  Ryb-
czyk  (z prawej)  i Ewą  Przesłąw-
ską  (z lewej)  oraz    wicedyrektor  
M.  Kukułą-Jasińską  świętowali 
Dzień Patrona – Wincentego Pola.

A oto laureaci ZST w poszcze-
gólnych kategoriach:

-  WIERSZ
I miejsce  -  Aneta  Janas  „Szczę-

śliwy  dom”  /nagroda  za  naj-
bardziej  dojrzały  poetycko 
warsztat, wiersz w sposób wy-
różniający  opisujący  środkami 
poetyckimi uroki Beskidu  i Po-
górza” /

II miejsce  – Piotr  Kozioł  „Beskid” 
-  /nagroda  za  udaną  próbę 
zbliżenia  się  do  stylistyki  po-
etyckiej  Mistrza  Wincentego 
w opisie  flory  i fauny  Beskidu 
Niskiego/

III miejsce – Jacek Budziak  „W od-
dali” - /nagroda za  bardzo oso-
bisty,  rytmiczny, poetycki  głos, 
zauważający  charakterystycz-
ne elementy krajobrazu Beski-
du Niskiego/

-  PIOSENKA  POETYCKA  O BE-
SKIDZIE NISKIM I POGÓRZU
II  miejsce  -  Joanna  Szczerba  -  

„Urok Beskidu”
III  miejsce  -  Sylwia  Pianowska  

i Jan  Deniszczuk  -  „Kolorowa 
droga do Beskidu”

- STRONA INTERNETOWA WWW
I miejsce  -  zespół  „Gandalf” 

w składzie  Damian Markowicz 
i Dawid Przybek 

III miejsce zespół  „Frodo” w skła-
dzie  Daniel  Pabis  i Mariusz 
Wiktor 



 10 

Z życia szko
ły

Wicestarosta  Karol  Górski,  wiceprzewodniczący  Rady 
Powiatu Roman Dziubina oraz  naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury,  Turystyki  i Sportu  Starostwa  Powiatowego  w Gorli-
cach Tadeusz Mikrut przekazali uczestnikom konkursu gratu-
lacje oraz wręczyli nagrody i dyplomy. 

Wnętrze Dworu Karwacjanów  wypełnione obrazami tworzyło 
wyjątkowy  klimat. Na twarzach naszych laureatów, odbierających 
nagrody, malowały się różne emocje: przejęcie, zdziwienie  i niesa-
mowita  radość.   W niejednym oku  zakręciła  się  łza wzruszenia. Bez 
wątpienia patron  ZST- Wincenty  Pol byłby z nich dumny.

Stypendyści roku
W roku szkolnym 2011/2012 uczeń Andrzej Bobola z klasy IV b TZ decyzją Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości otrzymał stypendium w ramach małopolskiego programu stypendialne-
go. Powyższy program został skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów 
z terenu naszego województwa. Pierwszym warunkiem otrzymania stypen-
dium jest średnia ocen co najmniej 4,0 oraz spełnienie dodatkowych wyma-
gań. Jednym z nim było napisanie wraz z opiekunem dydaktycznym, którym 
z ramienia szkoły  jest nauczyciel   Klemens Tajak,   tzw. planu rozwoju 
ucznia, czyli planu działań mających na celu udowodnienie, że nabytą 
w naszej szkole wiedzę stypendysta potrafi wykorzystać w rzeczywi-
stych warunkach, praktycznie  takich samych, z jakimi może spotkać 
się podczas wykonywania w przyszłości swoich obowiązków zawodo-
wych. W przypadku ucznia Andrzeja Boboli  będzie to zawód technik 
elektryk, a do  jego obowiązków należy między  innymi: uruchamianie 
instalacji  elektrycznych, pomiary elektryczne, uruchamianie urządzeń 
elektrycznych, konstruowanie i uruchamianie układów zasilania i stero-
wania. Wachlarz zagadnień, którymi może zajmować się technik elek-
tryk jest o wiele szerszy, ale z w/w zagadnieniami zajmował i zajmuje się 
Nasz Stypendysta i ujął to w swoim planie rozwoju. Jak widać te działania 
przyniosły wymierny efekt w postaci uzyskania stypendium. 

Stypendium
Prezesa Rady Ministrów
Sukcesy godne pozazdroszczenia osiąga również Sławomir Lisowicz, uczeń klasy III b 

technikum. 23  listopada bieżącego  roku odebrał  z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty  - 
Aleksandra Palczewskiego dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Sławek uzyskał 
w roku szkolnym 2010/2011 najwyższą średnią ocen  - 5.0 wśród uczniów Zespołu Szkół 

Technicznych. Oprócz wysokich wyników w nauce odnosi on także sukcesy sportowe: I miejsce w Powiato-
wych Zawodach w Halowej Piłce Nożnej oraz III lokatę w biegach przełajowych w sztafecie 10 x1500 m. 

Projekty unijne
Nowy projekt Comenius

W tym roku złożyliśmy wniosek na nowy projekt Comenius” Mniej 
stresu  –  lepsze  rezultaty”  i  czekamy  na  pozytywne  rozstrzygnięcie.  Mamy  nadzieję,  że  
w  przyszłym  roku  wystartujemy  z  jego  realizacją.  Dobrej  myśli  są  autorka  projektu  –  
Wioletta Stabach – Wójcik oraz zniecierpliwieni uczniowie już gotowi do kolejnych po-
dróży.

Andrzej Bobola z mamą podczas 
wręczania listu gratulacyjnego na 

uroczystości zakończenia klas ma-
turalnych

Wioletta Stabach-Wójcik – koordynator projektu

Uśm
iechnięci i zadowoleni zdobywcy Złotych Piór oraz wyróżnieni wraz z opiekunkami
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Uśm
iechnięci i zadowoleni zdobywcy Złotych Piór oraz wyróżnieni wraz z opiekunkami

Projekt
Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce

kursu na prawo  jazdy  kat B oraz 
kursów i zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów Zespołu Szkół Technicz-
nych im. W. Pola w Gorlicach.

W ramach  projektu  „Moder-
nizacja  kształcenia  zawodowego 
w Małopolsce” odbywają się  rów-
nież  staże – wizyty zawodoznaw-
cze.  Pierwszy  z zaplanowanych 
w ramach   projektu  wyjaz-

dów  odbył  się 
16  maja  2012 
r.  Celem  wy-
cieczki  było 
p o z n a n i e 
cech  i funk-
cji  współ-
c z e s n e g o 
z a k ł a d u 
pracy,  za-
poznan ie 
się  z jego 
s t ruk tu rą 

organizacyjną  i działal-
nością na rynku.

Jedna  z grup  młodzieży  pod 
opieką  Michała  Wolskiego  zwie-
dziła  Elektrociepłownię  „Kraków” 
S. A.. Tam przyjrzała się dokładnie 
systemowi produkcji ciepła i ener-
gii elektrycznej.

Druga grupa pod opieką Joan-
ny Sochy udała się do salonu fry-
zjersko – kosmetycznego „Angel”. 
Dziewczyny miały możliwość wy-
konywania  praktycznych  ćwiczeń 
fryzjerskich pod okiem mistrza – III 
w rankingu „Top fryzjer” na terenie 
Krakowa. Kilka z uczennic zaufało 
marce salonu  i poddało się meta-
morfozie.  Na  pożegnanie  dziew-
czyny  otrzymały  próbki  kosme-

tyków  fryzjerskich  oraz  materiały 
edukacyjne i reklamowe salonu.

Druga  wycieczka  w ramach 
tego  projektu  odbyła  się  30 maja 
2012 r.  Nasi uczniowie odwiedzili 
Tychy i Łaziska Górne. 

Mechanicy udali się do Fabry-
ki  Fiat  Auto  Poland  w Tychach. 
Zwiedzanie  fabryki  rozpoczęli  od 
obejrzenia  prezentacji  multime-
dialnej, która przedstawiła im m.in. 
historię  zakładu,  jego  pozycję  na 
światowym  rynku  motoryzacyj-
nym  oraz  aktualną  działalność, 
zatrudnienie  w poszczególnych 
działach,  liczbę  produkowanych 
samochodów,  sposób  dostawy 
części.  Kolejnym  punktem  było 
zwiedzanie hal produkcyjnych  i li-
nii  montażowych  produkowanych 
w Tychach  samochodów.  Ucznio-
wie  mieli  możliwość  zapoznania 
się  z nowoczesnymi  technologia-
mi  branży  mechanicznej  i samo-
chodowej  oraz  organizacją  pracy 
zakładu  zatrudniającego  kilka  ty-
sięcy osób.

Grupa  techników  informaty-
ków udała się do Łazisk Górnych 
do zakładu produkującego pamię-
ci  GOODRAM,  firmy  „Wilk  Elek-
tronik”.  Podczas  zwiedzania mło-
dzież  zapoznała  się  ze  strukturą 
zakładu  produkcyjnego,  zasadą 
funkcjonowania  automatycznej  li-
nii  produkcyjnej,  nowoczesnymi 
technologiami  z zakresu  robotyki 
i automatyki,  procesem  organiza-
cji pracy. Każdy z uczestników na 
własne  oczy  mógł  zobaczyć  jak 
wygląda praca w każdej  komórce 
procesu technologicznego.  Kolej-

„Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce”  to  pro-
jekt  województwa  małopolskiego 
realizowany  w latach  2010-2014 
w partnerstwie  z powiatami,  gmi-
nami  i szkołami  niepublicznymi 
w naszym regionie. Jego głównym 
celem  jest wzmocnienie kształce-
nia  zawodowego  i skuteczniejsze 
powiązanie  oferty  edukacyjnej 
z potrzebami rynku pracy.

N a s z a 
m ł o d z i e ż 
od  począt-
ku  istnienia 
projektu  ko-
rzysta  z jego 
bogatej  ofer-
ty  zajęć,    m. 
in.  z kur-
sów  i szko-
leń  zawodo-
wych,  praktyk 
u przedsiębior-
ców, wizyt zawo-
doznawczych,  nauki  branżowych 
języków  obcych  i innych  cieka-
wych form kształcenia.

W bieżącym  roku  szkolnym 
w ramach  realizacji  projektu  „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowe-
go  w Małopolsce”  Program  Ope-
racyjny  Kapitał  Ludzki  Priorytet 
IX  Rozwój  wykształcenia  i kom-
petencji  w regionach  Działanie 
9.2  Podniesienie  atrakcyjności 
i jakości  szkolenia  zawodowego 
współfinansowanego  ze Środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
rozstrzygnięte  zostały  przetargi 
na organizację  i przeprowadzenie 
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ne wizyty zawodoznawcze odbędą się 
w przyszłym roku szkolnym.

W ramach  projektu  „ Modernizacja 
kształcenia  zawodowego  w Małopol-
sce”  uczniowie  z klas  o profilu  tech-
nik  informatyk  uczestniczyli  w kursie 
ECDL-a CORE.

27  kwietnia  odbyły  się    egzamin  
kończący dokształcanie i miało również 
miejsce wręczenie certyfikatów SEP. 

Certyfikaty SEP w ręku to i uśmiechy na twarzy

Kuszenie maturzystów...
Wszystkim  wiadomo,  że  spada  liczba  studentów,  dlatego  uczelnie 

kuszą  potencjalnych  kandydatów  i starają  się  docierać  do  nich    w jak 
najbardziej  bezpośredni  sposób.  W tym  roku  po  raz  pierwszy  odbyły 
się „Gorlickie Spotkania Edukacyjne 2011”,  ich gospodarzem było  I LO 
im. Marcina Kromera. Również nasi uczniowie, klasa IV b T, pod opieką 
wychowawcy Doroty Zimowskiej zapoznali się z różnorodnymi ofertami 
wyższych uczelni z naszego regionu, m.in.: Państwowej Wyższej Szko-
ły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu,  Uniwersytetu  Pedagogicznego 
w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem  gorlickich  szkół, młodzież  otrzymała materiały  infor-
macyjne o prowadzonych kierunkach kształcenia. Ze względu na duże 
zainteresowanie impreza ma szansę stać się cykliczną.

...i gimnazjalistów
Już dziś pomyśl o swojej przyszłości  - pod  takim hasłem 17 paź-

dziernika 2011r. odbyło się spotkanie w Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódz-
ką w Nowym Sączu-Filia Gorlice, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery  -”Małopolski  Pociąg  do  Kariery”.  Wzięła  w nim 
udział młodzież klas III ze szkół gimnazjalnych. Jego ce-
lem była aktywizacja zawodowa uczniów, rozpoznanie 
możliwości zawodowych, a także zapoznanie z ofertą 
edukacyjną  szkół  ponad-
gimnazjalnych  z terenu 
miasta.  Swoje  15  minut 
na zaprezentowanie mia-
ła  również  nasza  szkoła. 
Wszystkich  uczestni-
ków  zaprosiliśmy  na 
wirtualny  spacer po 
ZST,  a uczniowie 
Joanna  Szczer-
ba  i Łukasz  Drąg 
zaprezentowal i 
atuty    naszej  pla-
cówki.
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W Babiogórskim Parku Narodowym

Życie  szkoły  to  nie  tylko  przygotowywanie  zadanego  materia-
łu z lekcji na  lekcję, ale również rozwijanie własnych zainteresowań.  
29 września uczniowie Sławomir Lisowicz oraz Łukasz Drąg z klasy 
III b T, w nagrodę za przygotowanie prac i wzięcie udziału w Powiato-
wym Konkursie Wiedzy Ekologicznej, uczestniczyli w zajęciach prak-
tycznej edukacji środowiskowej. Tematem wycieczki były „Osobli-
wości przyrodnicze Babiogórskiego Parku Narodowego- lekcja 
w terenie”. Zajęcia prowadził przedstawiciel Parku - dr Tomasz 
Pasierbek, opiekę nad uczniami sprawował Bogusław Matała.

Wesołe jest życie 
pierwszaka

Bardzo  wesołe,  zwłaszcza, 
że  cały  wrzesień  pierwszak 

żyje na  luzie, bo  jest nowy 
i każdy  chce  mu  nie-
ba  przychylić.  W tym 
roku 23 października 
uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do społeczności szkol-
nej. W trakcie  części  oficjalnej  dokonano  również  otwarcia  nowo 

powstałej pracowni fryzjerskiej. Po okolicznościowych  przemówie-
niach i  poświęceniu „świątyni piękna i urody” pierwszoklasi-

ści  zaprezentowali  się  od  strony  artystycznej,  a potem 
tradycyjnie  zostali  poddani  drobnym  „torturom”  przy-
gotowanym przez starszych kolegów i koleżanki.

Nasza działalność

Pozdrowienia z wycieczki

Pozdrowienia z wycieczki
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   Młoda Krew Ratuje Życie

W roku szkolnym 2011/2012 Młodzieżowy Klub Ho-
norowych  Dawców  Krwi  przystąpił  do  IX  Edycji  Ogól-
nopolskiego  Turnieju  Szkół  Ponadgimnazjalnych,  Po-
licealnych,  Pomaturalnych  oraz  Uczelni  Wyższych 
w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew 
Ratuje  Życie”.  Pod  względem  aktywności  zajęliśmy 
I miejsce  wśród  szkół  ponadgimnazjalnych  w całym 
województwie  małopolskim.  Koordynatorem  turnieju 
była  Lucyna Duma,  szefowa  koła PCK  i Młodzieżowe-
go  Klubu  Krwiodawców  w ZST  im.  Wincentego  Pola. 
12 czerwca 2012r. przedstawiciele młodzieży ZST wraz 
z opiekunką uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu 
turnieju  połączonym  z wręczeniem  pucharu  i dyplomu 
zorganizowanym  w Tarnowie  przez  Małopolski  Zarząd 
PCK.  Jest  to  kolejny  sukces  MKHDK,  który  świadczy 
o dużej  wrażliwości  naszej  młodzieży  i chęci  niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi.

No promil, no problem

W erze rozpędzonych samochodów wszyscy musimy mieć świadomość, że następną ofiarą pijanego kie-
rowcy może być bliska nam osoba lub my sami. Happening w ramach kampanii „Trzeźwa Małopolska - NO 
PROMIL, NO PROBLEM”  zachęcał,  aby  zamanifestować nasz  sprzeciw wobec nieodpowiedzialności  tych 
kierowców, dla których chwilowa, promilowa przyjemność, jest ważniejsza niż życie  bliskich. 26 października 
uczniowie klasy III b T pod opieką  Bogusława Matały i  Doroty Zimowskiej wzięli udział w tej szczytnej akcji.

Spotkanie z MONAR-em

„Fizyczne  i  psychiczne  skutki  uzależnienia  od  różnych 
substancji  psychoaktywnych  -  narkotyki,  dopalacze,  alko-
hol”  były  tematem  wewnątrzszkolnej  sesji  profilaktycznej 
dla  młodzieży  zorganizo-
wanej  przez  koordynatorów 

szkolnego Zespołu do Spraw Promo-
cji Zdrowia  Bogdana Matałę i  Dorotę Zimow-

ską 17 stycznia 2012 r.  Spotkanie poprowadził przed-
stawiciel MONAR-u w Nowym Sączu p. Maciej Jurczak. 
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Sercem szkoły jest
BiBLiOTeKA

Te  słowa  Jana Parandowskiego  były mottem  uro-

czystości  otwarcia  6  lutego  2012  r.  wyremontowanej 

biblioteki  szkolnej.  Modernizacja  ważnego  dla  placówki 

oświatowej miejsca  była możliwa  dzięki współpracy ZST 

z Cechem  Rzemiosł  i Przedsiębiorczości-  organem  pro-

wadzącym  ZSZ  CRi  P.  Całkowicie  odmieniona,  wyposa-

żona  w nowe  meble,  bardziej  przestrzenna  i funkcjonalna 

biblioteka ma  teraz  o wiele większe możliwości w zakresie 

udostępniania książek  i eksponowania księgozbioru na pół-

kach,  bardziej  przejrzystego układu działów  tematycznych. 

Wiosenna, zielono- żółta kolorystyka wnętrza zaprasza do 

biblioteki.Dyrektor  ZST  mgr  Renata  Stępień,  w przemówieniu 

rozpoczynającym  uroczystość,  zwróciła  uwagę  na  pozy-

tywne  skutki  współpracy  ZST  z CRiP  i Starostwem  Po-

wiatowym  w Gorlicach.  Odniosła  się  również  do  nowej 

podstawy  programowej  dla  szkół  ponadgimnazjalnych 

eksponującej ważną rolę biblioteki w nowoczesnej szko-

le. Współpraca  i książka były  również  słowami-klucza-

mi przemówienia Starosty Powiatu Gorlickiego Mirosława 

Wędrychowicza. Uroczystość  stanowiła  wspaniałą  okazję,  by  nagrodzić 

uzdolnionych  uczniów,  którzy  otrzymali  stypendium  za  wy-

niki w nauce.   Dyrektor Renata Stępień  i Starosta Mirosław 

Wędrychowicz  wręczyli  najlepszym  uczennicom-  Joannie 

Szczerbie  /kl.  IIcT/  i Karolinie Burkot  /kl.  IIIcT/- dyplomy po-

twierdzające osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

  Kolejnym  punktem  uroczystości  było  wręczenie  dyplo-

mów laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Absolwent 2011”. 

Dokonali tego panowie Jarosław Mocarski i Wiesław Bal z od-

działu  SIMP  w Gorlicach.  Nasi  absolwenci  nie  zawiedli.  W ogólnopolskich  zmaganiach  dwóch 

z nich zajęło  III miejsce, byli  to  Jarosław Sarot  i Jakub Rogaliński,  którzy uczyli  się w zawodzie 

technik  informatyk. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Michalik, Piotr Ryba  i Artur Zbylut, którzy są 

absolwentami w zawodzie technik mechanik. 

Po  rozdaniu wszystkich dyplomów szkolna świetlica zamieniła  się w salę sądową, a ucznio-

wie zaprosili zgromadzonych na krótką, choć wyjątkową rozprawę, w trakcie której sąd rozstrzygał 

problem, czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka czy też można ją zamknąć w archi-

wum, muzeum, a może zniszczyć. „Sąd nad książką” zakończył się wyrokiem skazującym książkę 

na pozostanie wśród nas. 
Ostatnim  punktem uroczystości było oficjalne otwarcie biblioteki. Starosta Gorlicki- Mirosław 

Wędrychowicz, Starszy Cechu- Tadeusz Gargas, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych- Renata 

Stępień i Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości - Roman 

Trojanowicz przecięli wstęgę i dokonali symbolicznego aktu otwarcia biblioteki.

SUKCeS
niejedno ma imię

Rok szkolny 2011/2012  obfitował w sukcesy naszych uczniów w różnych 
dziedzinach.  Recytatorzy,  fotograficy,  miłośnicy  przedsiębiorczości, samo-
chodów i sportowcy dostarczyli nam wiele radości swoimi wysokimi wynikami.
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Piękno poetyckiego słowa

Już jesienią, 24 listopada uczennice klasy II 
c T pod opieką  Renaty Podobińskiej reprezen-
towały  ZST w XXX Gorlickim  Konkursie  Poezji 
Jednego Wiersza w Gorlickim Centrum Kultury. 
Konkurs  ten  w szczególności  służył  spopulary-
zowaniu    utworów Czesława Miłosza.  Spośród 
uczestników wyróżniona została nasza uczenni-
ca Aneta Janas.

Z kolei  w ramach  57  Ogólnopol-
skiego  Konkursu  Recytatorskie-
go  na  szczeblu  powiatowym 
została  wyróżniona  Domin-
ka Waz z klasy II c T za recytację wiersza  
W.  Szymborskiej  „Miłość  szczęśliwa”  i fragmen-
tów prozy J. L. Wiśniewskiego  „Arytmia”. Dominikę 
do  konkursu  przygotowała    Renata  Rybczyk.  ZST 
w konkursie  reprezentowały  również: Milena Sasak 
i Aneta Janas - opiekun Renata Podobińska oraz Ga-
briela Nowak  i Natalia Mastaj  przygotowywane przez 

Jolantę Probulską.
Niewątpliwym  sukcesem  okazał  się  udział  Joanny 

Szczerby w XII  Powiatowym Konkursie Teatralno  - Recytator-
skim im. Jana Pawła II. Joasia zdobyła pierwsze miejsce, oczarowując 
umiejętnościami recytatorskimi jurorów i publiczność. W konkursowych 
zmaganiach pokonała 13 uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu gorlickiego. Do konkursu przygotowała ją mgr Renata Rybczyk.

Uzasadniając- w wyjątkowo dojrzały sposób- wybór do recytacji  fr. 
prozy Jana Pawła II - „Laborem exercens” - Praca a człowiek: rodzina, 
naród, Joasia podkreśliła, że papież uświadamia  młodym ludziom, jak 
ważna jest praca, ukazuje jej wpływ na życie człowie-
ka, rodziny i narodu, a jednocześnie daje siłę i na-
dzieję. Na potwierdzenie swoich słów, przywoła-
ła również słowa Cz. Miłosza o Janie Pawle II:
” Przychodzimy do ciebie, ludzie słabej wiary
Abyś nas umocnił przykładem swego życia
I oswobodził od niepokoju
O dzień i rok następny”………. 
bo Ty „uczyłeś nadziei”.

Na uwagę zasługuje również II miejsce Ga-
brieli  Nowak  w Powiatowym  Konkursie  Recyta-
torskim„Miłość niejedno ma  imię”. Uczennica zapre-
zentowała wiersz Doroty Chróścielewskiej „Tak kochanie, to dzwonię ja” 
przygotowany do występu    z nauczycielką  języka polskiego –  Jolantą 
Probulską. 

W   d n i u 
12  czerwca  uczennice  klasy  IIc 
Technikum  Usług  Fryzjerskich 
(Joanna  Szczerba  i Dominika 
Waz) przygotowane do wystąpie-
nia  przez  Joannę  Sochę  wzięły 
udział  w Wojewódzkim  Konkursie 
Recytatorskim w Języku Niemiec-
kim. Konkurs zorganizował Zakład 
Filologii  Germańskiej  Państwo-
wej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej 
w Krośnie. 

Wysoki  poziom  recytatorski, 
dbałość  o poprawność  dykcji, 
wymowy  niemieckiej  oraz  emisji 
głosu  zaprezentowała  uczen-
nica  Joanna  Szczerba,  która 
zajęła  III  miejsce  za  recytację 
wiersza  J.  W.  Goethego  „Erl-
konig”.  W konkursie  wzięło 
udział 18 uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych  województw 

małopolskiego  i podkarpackiego. 
Gratulacje  i podziękowania  dla 
uczestników  zmagań  oraz  opie-
kunów przekazała pani mgr Maria 
Grasela – Kierownik Zakładu Filo-
logii Germańskiej.

Nieźle to zmalowały

Nasi uczniowie mogą pochwalić się również talentami plastycz-
nymi. 30 listopada wraz z opiekunką  Renatą Podobińską reprezen-
towali naszą szkołę w sesji „Promocja zdrowego stylu życia”, która 
odbyła się w I LO im. M. Kromera w Gorlicach. Celem spotkania było 
propagowanie zdrowego trybu życia, a w tym racjonalnego odżywia-
nia oraz aktywnego, sportowego modelu spędzania czasu wolnego. 
W ramach sesji zorganizowano konkurs plastyczny, w którym uczen-
nica Milena Sasak z klasy II c T otrzymała II miejsce, a Julita Rak 
z tej samej klasy III miejsce za plakat promujący zdrowy tryb życia.
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„Ja nie mam nic, ty nie masz nic,  
on nie ma nic (…)

– To razem właśnie mamy tyle,  
w sam raz tyle, 

żeby założyć wielką fabrykę...”

C y t a t 
z  „Ziemi 
o b i e c a -
nej”  W. 
S.  Rey-
monta 
j e s t 
przy-
k ł a -
d e m 

realizacji  bizne-
su  od  zera.  Współcześni  

młodzi  ludzie  nie  muszą  ćwiczyć 
swoich umiejętności na żywym or-
ganizmie  firmy,  ale  mogą  próbo-
wać sprawdzić swoją kreatywność 
i  przedsiębiorczość  w  różnych 
konkursach.    9  grudnia  ucznio-
wie z klasy II B T: Piotr Mruk, Mi-
rosław Skrobot oraz Mateusz Ha-
luch uczestniczyli pod opieką pani 
Dyrektor  Renaty  Stępień w  finale 
konkursu  zorganizowanego  przez 
Departament  Funduszy  Europej-
skich  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego „Tro-
pami dotacji na  terenie powiatów: 
gorlickiego,  limanowskiego,  no-
wosądeckiego  oraz  miasta  Nowy 
Sącz”.  Piotr  Mruk  swe  zmagania 
konkursowe  przegrał  minimalnie 
w  dogrywce  o  ścisły  finał.  Pozo-
stali  uczestnicy  konkursu  również 
dobrze  się  zaprezentowali  na  tle 

ponad 40 – osobowej grupy finali-
stów z różnych szkół.

W tym roku szkolnym młodzież 
Zespołu Szkół Technicznych wzię-
ła  również udział w Wojewódzkim 
Konkursie  „Przedsiębiorcy  z  na-
szej  szkoły”  zorganizowanym  po 
raz pierwszy w ramach Światowe-
go  Tygodnia  Przedsiębiorczości  
w  Małopolsce.  Uczennice  klasy 
III  c TZ Karolina Burkot  i Ewelina 
Pawłowska  pod  opieką  Jolanty 
Probulskiej przeprowadziły wywiad  
z Markiem Szurkiem, absolwentem 
naszej szkoły. Rozmowa dotyczyła 
jego drogi do stworzenia własnego 
biznesu  –  założenia  sklepu  mo-
toryzacyjnego,  połączenia  pracy 
z  pasją,  osiągania  zamierzonych 
celów. Jak podkreśla sam bohater 
wywiadu,  w  czasach  kryzysu  nie 
jest łatwo stworzyć własne miejsce 
zatrudnienia, a  jemu się  to udało.  
Warto  również podkreślić znacze-
nie takich  małych firm  dla rozwoju  
regionu. Jury konkursowe doceniło 
pracę  naszego  zespołu,  przyzna-
jąc mu wyróżnienie za przeprowa-
dzony  wywiad  wręczone  na  gali 
finałowej w Krakowie 16 listopada 
2011  r.  W  następnej  edycji  kon-
kursu  postaramy  się  wystartować  
z większą liczbą projektów i powal-
czyć o nagrody.

Z komputerem 
za pan brat

W XII Międzynarodowym Kon-
kursie Grafiki Komputerowej  i Fo-
tografii Cyfrowej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych  nie mieliśmy 
sobie równych,  I miejsce zajął Da-
niel Rodzinka  z  klasy  II  b  techni-
kum za prace wykonane na dowol-
ny  temat.  Gratulujemy  i  życzymy 
kolejnych sukcesów!

Palimy się  
do wiedzy  
pożarniczej

Na  pewno  zapalony  do  zgłę-
biania  tej  wiedzy  jest  Wojciech 
Żegleń,  laureat  III  miejsca  w eli-
minacjach  powiatowych  Otwarte-
go  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej 
pod  hasłem  „Młodzież  Zapobie-
ga Pożarom”. 16 kwietnia 2012  r. 
w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Kazimierza  Pułaskiego  w Gorli-
cach  pokazał,  że  na 
pożarze  zna  się  jak 
mało kto. Nieźle wy-
padł  również  nasz 
drugi reprezentant 
-  Michał  Zagór-
ski. Obu uczniów 
przygotowywał 
do  zawodów 
Andrzej  Kop-
cza.
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Wywołujemy
piękno

Beskidu 
Niskiego

Uczestnicy  konkursu  fo-
tograficznego  również  nie 
sprawili  zawodu.    29  maja 
w sali  wystawowej MDK  od-
był  się wernisaż połączo-
ny  z rozdaniem  nagród 
laureatom III Powiatowe-
go  Konkursu  Fotograficz-
nego  w kategoriach  „Oso-
bliwości  Ziemi  Gorlickiej” 
i „Temat  dowolny”  zorgani-
zowanego  przez  Powiatowe 
Centrum  Edukacji  oraz  Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Gor-
licach.

W kategorii „Temat dowolny” 
I miejsce zajął Sylwester Ćwiklik 
z III b T, a wyróżnienia w obu ka-
tegoriach  przyznano  Dominikowi 
Rybie z klasy II b T.

Uroki  naszego  pogranicza 
w ramach  I Polsko  - Słowackiego 
Konkursu  Fotograficznego  „Mój 

Pan Samochodzik i spółka

W  tym  roku  po  raz  pierwszy    24  marca  2012  roku  
uczniowie technikum pojazdów samochodowych: Krzysztof 
Kwaśnik  i Andrzej Zięba z kl.  III aT oraz Mateusz Lisowicz 
z  kl.  II  aT pod opieką Wiesława Steca wzięli  udział w XIII 

Olimpiadzie Techniki Samochodowej, która odbyła się  
w Warszawie w budynku Politechniki Warszawskiej 
na Wydziale  Samochodów  i Maszyn Roboczych. 
Do olimpiady zgłosiło się 427 uczniów z całej Polski 
i ta liczba pokazuje poziom rywalizacji. Uczestnicy 
zawodów  mieli  możliwość  obejrzenia  prezentacji 
multimedialnej  prowadzonej  przez  przedstawicie-
la firmy BOSCH na temat napędów hybrydowych 

oraz  zwiedzania  bogato 
wyposażonych  pracow-
ni  uczelni,  w  których 
odbywają  się  na  co 
dzień  zajęcia  dla 
studentów.

Beskid  Ni-
ski” w dwóch kate-

goriach tematycznych: ludzie 
i kultura  oraz  przyroda  i architek-
tura  uwieczniono  na  226  zdję-
ciach.  Ogółem  w konkursie  wzię-
ło  udział  56  młodych  miłośników 
fotografii. Wśród  nich  była  nasza 

uczennica Sylwia Pianowska z II c 
T, której cztery fotografie z katego-
rii przyroda i architektura znalazły 
się  w gronie  prac  zakwalifikowa-
nych do wystawy pokonkursowej. 
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Sport to zdrowie …

Lekkoatletyka
Trwa  dobra  passa  naszych 

lekkoatletów.  W  zorganizowa-
nych 30 września w Zagórzanach, 
Sztafetowych  Biegach  Przełajo-
wych  Szkół  Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gorlickiego nasza męska 
ekipa  zajęła  wysokie  III  miejsce. 
Drużyną  opiekował  się  Krzysztof 
Jędrzejczyk.

Biegi przełajowe
W piątek 13 kwietnia odby-

ły  się  tradycyjnie  Powiatowe 
Indywidualne  Biegi  Przełajo-

we na stadionie OSiR  
w  Gorlicach.  Z  na-
szej  reprezentacji 
najlepsze  miejsce  
(I w swojej katego-
rii  wiekowej)  za-
jął  Paweł  Kudłaty 
z  klasy  III  a  ZSZ. 
Pozostali  ucznio-
wie  uplasowali  się 
w środku stawki za-
wodników.

Vii Memoriał im. K. Świerzowskiego

VII  Lekkoatletyczny  Memoriał  im.  K.  Świerzowskiego  odbył  się 
w tym roku 27 września na nowym obiekcie sportowym w Krośnie. Na-
sza pięcioosobowa ekipa pod opieką   Rafała Warzechy spi-
sała się na medal. Pierwsze miejsce zajął Jakub Kosiba 
z klasy  I ZSZ w skoku wzwyż (190cm), drugie miejsce 
wywalczył  Sebastian  Krawczyk  w rzucie  oszczepem 
oraz Marek Zawisza w pchnięciu kulą, obaj z klasy II 
b T. Marek Zawisza znalazł  się  również na  trzecim 
miejscu podium w konkurencji rzutu dyskiem. Tuż za 
podium,  w rzucie  oszczepem,  (miejsce  IV)  znalazł 
się Piotr Czeluśniak z klasy II b ZSZ. Paweł Kudłaty 
z klasy III a ZSZ w biegu na 800 m zajął miejsce IV, 
rywalizując z najlepszymi biegaczami w Polsce. Paweł 
wynikiem 2min 10s poprawił swój rekord życiowy na tym 
dystansie!

Siatkówka
12  i 13  stycznia  w Bieczu 

i w Bobowej na Mistrzostwach 
Powiatu startowały nasze dru-
żyny  siatkarskie.  Dziewczyny 
spisały się całkiem dobrze, zaj-
mując VI miejsce na  9 startują-
cych w turnieju drużyn, chłopcy 
wypadli nieco gorzej, ale mamy 
nadzieję,  że  w przyszłym  roku 
odrobią straty.

Piłka 
nożna
Jednak w ko-

paniu  jesteśmy 
najlepsi!  27  mar-
ca  reprezentacja 
naszych  dziew-
cząt zajęła I miej-
sce  w  II  Ama-
torskim  Turnieju 
Piłki  Nożnej  Ha-
lowej  w  Bieczu  
w  kategorii  ko-
biet.
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Warsztaty dziennikarskie
W  maju  

uczniowie klas II b  
i  III  b  Technikum 
wraz  z  opieku-
nami  Dorotą  Zi-
mowską  i  Rober-

tem  Chrząszczem  uczestniczyli 
w  warsztatach  dziennikarskich 
„ZROZUMIEĆ  MEDIA  -  Dzienni-
karstwo  - Kultura  - Polityka  - No-

woczesność”  zorganizowanych  przez  Powiatowe 
Centrum Edukacji w Gorlicach. Młodzież, pod okiem 
pracowników naukowych z Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej  i  Medialnej  w  Toruniu,  zgłębiała  tajni-
ki  zawodu  dziennikarza  prasowego,  telewizyjnego  
i radiowego. Przybliżona im została praca redaktora, 
dziennikarza,  operatora  kamery,  fotoreportera  oraz 
administratora  internetowych  serwisów  prasowych. 
Wykładowcy  chętnie  dzielili  się  wiedzą  na  temat 
możliwości, jakie stwarzają obecne technologie. 

Po raz kolejny w teatrze
Tradycją  już  jest,  że  nasza 

młodzież  chętnie  korzysta  z bo-
gatej  oferty  repertuaru Teatru  im. 
Wandy  Siemaszkowej  w Rzeszo-
wie.  22  listopada  2011  r.  ucznio-
wie  klas  II  b  T,  II  a ZSZ  oraz  I c 
T  obejrzeli  spektakl  „Ożenek”  
M. Gogola. Grupą opiekowały się 
wychowawczyni klasy II b T Lucy-
na Duma i polonistka Renata Ryb-
czyk. Sztuka pokazywała ucieczkę 
przed miłością, strach przed uczu-
ciem  i brak  zaufania  do  drugiej 
osoby.  Uczniowie  zauważyli,  że 
nie straciła nic ze świeżości. Cha-
rakter  człowieka  jest  odporny  na 
zmiany i upływ czasu.

29 marca 2012r., młodzież pod opieką wychowawców  Lucyny Dumy oraz Roberta Chrząszcza, a tak-
że polonistki Renaty Rybczyk,-po raz kolejny-  wybrała się do rzeszowskiego teatru. Tym razem obejrzała 
spektakl „Pan Tadeusz”. Historia, którą wszyscy dobrze znamy, objawiła zaskakująco obfitą dawkę humo-
ru. Jakież było zdziwienie widzów przygotowanych na tradycyjne przedstawienie dzieła, kiedy Tadeusz 
wraz z Wojskim zaczęli rapować piękną polszczyzną Mickiewicza. Występ został nagrodzony przez wi-
dzów gromkimi brawami.
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Wycieczki zawodowe

Pierwsza  wycieczka  zawo-
dowa w bieżącym  roku  szkolnym 
odbyła  się  5  listopada  2011r.  do 
Sosnowca  na  XI  Festiwal  Fry-
zjerski  HAIR  FAIR  oraz  XI  Festi-
wal Kosmetyczny BEAUTY FAIR.  
W  wyprawie  wzięło  udział  11 
uczennic z klasy IIc oraz 7 uczennic 
z klasy IIIc kształcących się w za-
wodzie  technik usług  fryzjerskich. 
„W czasie Festiwalu obejrzeliśmy 
19  pokazów  grup  artystycznych, 
w których uczestniczyli uczniowie 
z  Technikum  Fryzjerstwa  z  róż-
nych  miast  Śląska”-  mówi  jedna 
z uczestniczek.   Oprócz Festiwa-
lu Fryzjerstwa odbyły się Mistrzo-
stwa w Zdobieniu Paznokci Fanta-
smagorie oraz Mistrzostwa Grand 
Prix w Bodypaintingu, czyli sztuce 
malowania ciała. Opiekunowie wy-
cieczki Joanna Socha oraz  Jerzy 
Bubak wzięli udział w Konferencji 
dla Nauczycieli Fryzjerstwa.

Xi Festival Fryzjerski i Kosmetyczny

Targi Automatyzacji i Robotyzacji w Przemyśle ROBOT show

Targi Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo w Expo Silesia w Sosnow-
cu 16 listopada 2011r. zwiedzali uczniowie klas IIIa, IIIb i IVa technikum. Zapre-
zentowało się na nich około 100 firm z branży automatyki przemysłowej. Oprócz 
krajów UE w targach uczestniczyły firmy z USA, Korei Południowej, Tajwanu, Ja-
ponii, Chin, Indii, Argentyny. W tym samym terminie odbyły się również Targi Au-
tomatyzacji  i Robotyzacji w Spawalnictwie ProWELDex oraz Targi Przetwórstwa 
Tworzyw  Sztucznych  i Gumy  RubPlastEXPO.  Największym  zainteresowaniem 
cieszył się Salon Robotyki organizowany przez firmę ASTOR - autoryzowanego 
dystrybutora robotów Kawasaki. Mamy nadzieję, że zwiedzanie salonu robotyki 
zainspiruje naszą młodzież do twórczych działań w zakresie swojego zawodu.
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Cykliczne wydarzenia 
z życia szkoły

Zielona Szkoła

Na początku września klasy IV a T i IV b T, dzięki organizatorom  Doro-
cie Walczyk i  Bogdanowi Matale, spędziły w Bieszczadach dwa dni na za-
jęciach Zielonej Szkoły.  Pod okiem przewodnika, p. Dawida Radziejowskie-
go młodzież zdobywała najwyższe szczyty tego pasma górskiego: Tarnicę,  
Halicz,  Krzemień, Rozsypaniec,  Połoninę Wetlińską.  Kolejnymi  punktami 
zwiedzania były zapora w Solinie i Myczkowcach oraz cmentarz żydowski 

w Lesku, ale zielona szkoła to nie tylko górskie wędrówki to rów-
nież nauka przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 

w otoczeniu bieszczadzkiej przyrody.

Dzień Nauczyciela
W  dniu  rocznicy  utworzenia  Komisji  Edukacji  Narodo-

wej,  14  października  każdego  roku,  obchodzimy  Dzień  Edu-
kacji  Narodowej  -  święto  wszystkich  pracowników  oświaty.  
Uczniowie  wyrazili  swe  podziękowania  dla  pedagogów  w  formie 
krótkiej, ale pełnej humoru, części artystycznej. W tym dniu świę-
towaliśmy również Jubileusz 10 - lecia pracy na stanowisku dyrek-
tora ZST mgr  Renaty Stępień. Każdy pracownik otrzymał od pani 
dyrektor wyjątkowy prezent w postaci pamiątkowego Dyplomu z 
radami szefaJ. Szczególnie wyróżniający się  pedagodzy zostali 
uhonorowani nagrodami Dyrektora Szkoły.

 W  tak  uroczystym  dniu  -  Jubileuszu  10-  lecia 
pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych im  W. Pola- społeczność szkolna zło-
żyła  pani dyrektor Renacie Stępień serdeczne 
życzenia  wielu  kolejnych  sukcesów  zawodo-
wych, osiągania obranych celów oraz tego, 
aby podejmowany trud był źródłem satys-
fakcji i uznania.

Oooo…złapałam zasięg,  czas na pozdrowienia

Oooo…złapałam zasięg,  

czas na pozdrowienia
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Bóg się rodzi …

Tuż  przed  Bożym  Narodzeniem  
- 22 grudnia, tradycyjną akademią przygo-
towaną przez  Ewę Przesławską i  Zdzi-
sława  Szpakowskiego  oraz  uczniów 
i uczennice  Zespołu  Szkół  Technicz-
nych oraz Cechu Rzemiosł i Przedsię-
biorczości,  wprowadzeni  zostaliśmy 
w świąteczny  nastrój.  Wszyscy  pra-
cownicy  szkoły  wraz  z zaproszonymi 
gośćmi-nauczycielami emerytami- spo-
tkali się przy  wigilijnym stole. W miłej 
atmosferze    życzyliśmy  sobie  ra-
dosnych  Świąt  Bożego  Narodze-
nia,  pachnących  choinką,  spędzo-
nych  w otoczeniu  rodziny,  dających 
szczęście i odpoczynek  oraz  zdro-
wia  i optymizmu  w nadchodzącym 
Nowym Roku.

Dzień Otwarty

W pierwszy 
dzień wiosny,  21 
marca,    szkoła 
prezentowała 
się  gimnazjali-
stom.  Można 
było  pozwie-
dzać  budynek 
ZST,  a także 
zapoznać  się 
z naszą  ofertą 
eduka-
c y j n ą 
z a p r e -
z e n t o -
w a n ą 
na  hali 
sportowej 
w Miejskim 
Z e s p o l e 
Szkół  nr  1 
w Gorl icach 
w ramach  III 
P o w i a t o w e j 
Giełdy  Szkół  Po-
nadgimnazjalnych. 
Mamy nadzieję, że 
zaproponowana  bogata  oferta  edukacyjna, 
a także nasze wyniki i osiągnięcia przekonają 
gimnazjalistów do wyboru naszej szkoły.

Drzwi ZST są wciąż otwarte…ZAPRASZAMY JDrzwi ZST są wciąż otwarte…ZAPRASZAMY J  23 

Tu rozwijamy różnorodne pasje
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„Lwiątko”

Stałe  miejsce 
w  kalendarzu 
imprez  szkol-
nych  zajmuje 

również  kon-
kurs  fizyczny 
„Lwiątko”.  Te-

g o r o c z n y 
odbył  się 
26  mar-

ca  2012.  
Z  30  pyta-
niami  z  za-
kresu fizyki  i 

Powiatowy Konkurs Motoryzacyjny

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny ma stałe miejsce w kalen-
darzu  imprez  Zespołu  Szkół  Technicznych.  W bieżącym  roku 
szkolnym  do rywalizacji turniejowej zgłosiło się 9 zespołów.  Byli-
śmy faworytami, ale tym razem obie nasze drużyny uległy Zespo-
łowi Szkół Ekonomicznych w Gorlicach.   Być może presja była 
zbyt duża... Drugie miejsce i czwarte należały już jednak do nas. 
Na trzecim miejscu znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 
w Gorlicach. Liczymy na najwyższe podium w kolejnej edycji kon-
kursu.

astronomii  zmagało  się  piętnastu 
uczniów.  Siedmiu  z  klas  pierw-
szych: Damian Firlit, Piotr Kamyk 
z  IaT,  Jerzy  Wszołek  z  IbT,  Da-
mian  Brach,  Rafał  Belczyk,  Piotr 
Turek,  Sebastian  Świerzowski  
z IcT; czterech z klas drugich: Ra-
dosław  Job,  Lisowicz  Mateusz, 

Łukasz Gruca z IIaT, Piotr Mruk 
z  IIbT,  czterech  z  klas  trzecich: 
Michał  Stępień,  Andrzej  Zięba 
z  IIIaT,  Łukasz  Drąg,  Sławomir 
Lisowicz z  IIIbT. Organizatorem 
konkursu w szkole była Bożena 
Szpila, nauczyciel fizyki.
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Sport przeciw nałogom

Coroczna  prozdrowotna  se-
sja  profilaktyczna  dla  młodzieży 
Powiatu  Gorlickiego  pod  hasłem 
„Sport  przeciw  nałogom” 
zorganizowana  zosta-
ła  w naszej  szkole  już 
po  raz  10  -    27  mar-
ca  2012r.  „Tym  razem 
chcieliśmy  zwrócić  
uwagę  na  wpływ  róż-
nych  substancji  uza-
leżniających  na  rozwój 
masy mięśniowej  i wy-
siłek  fizyczny  nasto-
latka” – mówi or-
ganizator  sesji 
Bogusław  Ma-
tała. 

W trakcie  sesji 
pokazano  krótką  pre-
zentację  dotyczącą  budowy  i fi-
zjologii układu mięśniowego, pani 
doktor  Janina  Kokoszka-Paszkot  
przedstawiła  wpływ  substancji 
uzależniających  na  funkcjonowa-
nie  organizmu  młodego  człowie-
ka  i jego tężyznę fizyczną. Na te-
mat  wpływu  sposobu  odżywiania 
na  rozwój  fizyczny,  wytrzymałość 
organizmu  oraz  szkodliwość  sto-
sowania  dopingu  wykład  popro-
wadziła  pani  Ewa Michalik  -  die-

tetyk  gorlickiego  szpitala. 

Z kolei  pan  Martin  Preček  -  były 
zawodnik  ekstraklasy,  wicemistrz 
Polski  w hokeju  na  lodzie  z KTH 
Krynica -  przedstawił  historię wła-
snej kariery, rozkład zwykłych dni, 
które  w efekcie  doprowadziły  do 

sukcesu. 
Zaproszona  mło-

dzież  gimnazjalna  przy-
gotowała  plakaty  zwią-
zane  z tematem 
sesji,  najlepsze  zo-
stały  nagrodzone 
książkami  ufun-
dowanymi  przez 
Burmistrza  Gorlic 
i Miejską  Komisję 

Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Gorlicach.

Uczennice  klasy  III  c  i II  c 
Technikum  Usług  Fryzjerskich 
zaprezentowały  swoje  umiejęt-
ności  fryzjerskie,  przygo-
towując  fryzury  męskie 
i damskie nawiązują-
ce  do  sportowego 
tematu sesji. 

P r e -
z e n t a c j e 
i  wyk ł ady 

p r zep l a t ane 
były  występami  wokalnymi  i ta-
necznymi.  Na  scenie  zaprezen-

towano  breakdance,  wspinaczkę 
halową  oraz  jazdę  na  wavebo-
ardzie.    Wszystkim  najbardziej 
jednak  podobał    się  pokaz  fre-

erunningu  w wykonaniu 
naszych  uczniów 
i zaproszonych  go-
ści. Przy okazji war-
to  wspomnieć,  że 

nasza  szkoła  już  od 
dawna  udostępnia 
salę  gimnastyczną 
do  treningów 3run. 

Większość  naj-
lepszych  gor-
lickich free run-

ner-ów  doskonaliła  swoje 
umiejętności u nas.
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u roczy -
stości  pożegna-
nia uczniów klas maturalnych 
technikum i słuchaczy LU.

Dyrektor  szkoły  mgr  Renata 
Stępień ciepło pożegnała uczniów, 
którzy ukończyli szkołę oraz złoży-
ła podziękowania wychowawcom, 
nauczycielom,  członkom  Rady 
Rodziców  i   rodzicom  za  pracę 
włożoną  w proces  dydaktyczny 
i wychowawczy. Z rąk Pani Dyrek-
tor absolwenci otrzymali świadec-

twa  z wyróż-
nieniem  i nagrody 

książkowe.
Uroczystość  pożegnania  klas 

maturalnych  była  okazją  do  wrę-
czenia wielu certyfikatów i nagród. 

Wiceprzewodniczący  Rady 
Miasta  Gorlice  Zbi-

g n i e w 

Grygowicz 
i sekretarz  SIMP 
-u Roman  Jamro- 
wręczyli  legityma-
cje  członkowskie 
i znaczki  SIMP 
uczniom  klasy  III 
a technikum. 

  

Z kolei  dyrek-
tor  szkoły  mgr  R.  Stę-

pień  przekazała  absolwentom 
klasy  IV  a TZ  certyfikaty  CISCO  
potwierdzające umiejętności w za-
kładaniu  firmy  i prowadzeniu  biz-
nesu, a absolwentom klasy IV b T 
certyfikaty  potwierdzające  umie-
jętności komputerowe. 

W ramach realizacji programu 
„Modernizacja  kształcenia  zawo-
dowego  w Małopolsce”  wręczono 
kolejnej grupie uczniów książeczki 
potwierdzające  uprawnienia  elek-
tryczne SEP. 

Czas pożegnań

„Dumne miejcie zamiary, górn
e miejcie m

arzenia”
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To  już absolwenci Klasy IV a T technik pojazdów samochodowych

A to Klasa IV bT technik informatyk /elektryk  

„Dumne miejcie zamiary, górn
e miejcie m

arzenia”
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Rozstrzygnięto  również  kon-
kurs  z języka  angielskiego  przy-
gotowany przez Wiolettę Stabach 
- Wójcik. Zdecydowanym liderem 
wiedzy  o Wielkiej  Brytanii  oka-
zał się Dawid Michalik z klasy 
III  a T.  Dwa  równorzędne 
drugie  miejsca  otrzy-
mali  Izabela  Stypa 
i Damian Drożdż.

DYPLOMY
Pożegnanie klas iii ZSZ

W piątek 15 czerwca w godzinach popołudniowych pożegnaliśmy absolwentów 
klas III ZSZ.  W tym dniu otrzymali oni również z rąk Małgorzaty Kukuły-Jasińskiej, 
prowadzącej  zajęcia  w ramach  Projektu  „Modernizacja  kształcenia  zawodowego 
w Małopolsce” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkole-
nia zawodowego współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, certyfikaty na zakończenie zajęć z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego.
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Czas na dyplomy

Kla
sa 
III 
a Z
SZ

Klasa III b ZSZ

DYPLOMY

„Na świadectwach wzbici w radość odlecieli uczniowie,
(…)

Wakacje, panie profesorze!”.
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Kl. ia

Niech żyją wakacje!
Wreszcie nadszedł ten upra-

gniony  dla  wszystkich  uczniów 
dzień  –  koniec  roku  szkolnego. 
29  czerwca    wszyscy  żegnali-
śmy  na  dwa  miesiące  szkolne 
mury.  Dyrektor  szkoły  mgr  Re-

nata  Stępień  podziękowała  na-
uczycielom za  zaangażowanie w 
pracę  dydaktyczno  –  wychowaw-
czą   w mijającym  roku szkolnym, 
pogratulowała    uczniom  sukce-
sów,    zarówno    tych  dużych,  jak 

i  tych małych,  wszystkim  życzyła 
wspaniałego  i  bezpiecznego  od-
poczynku podczas wakacji. Trady-
cyjnie  już najlepsi w nauce  i spo-
rcie odebrali  z    rąk pani Dyrektor 
świadectwa z wyróżnieniem, oko-
licznościowe dyplomy i nagrody.  

                                                                 

Pierwszoklasiści roku szkolnego 2011/2012
- mała galeria zdjęć

Technik pojazdów samochodowych
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Kl. ib

Kl. ic

Kl. i ZSZ

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych
Technik usług fryzjerskich

Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
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Zespół redakcyjny: Jolanta Probulska, Renata Rybczyk, Renata Stępień, Małgorzata Kukuła-Jasińska

Z naszej oferty
TECHNIKUM NR 4 
4-letnie Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodach:

•	 technik	mechanik	

•	 technik	pojazdów	samochodowych	

•	 technik	elektryk	

•	 technik	informatyk	

•	 technik	usług	fryzjerskich	

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 
3-letnia	Zasadnicza	Szkoła	Zawodowa	na	podbudowie	gimnazjum	kształcąca	w	zawodach:

•	 elektromechanik	

•	 elektromechanik	pojazdów	samochodowych	

•	 mechanik	pojazdów	samochodowych	

•	 blacharz	samochodowy	

•	 elektryk	

•	 operatora	obrabiarek	skrawających	

III  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
3-letnie	Liceum	Ogólnokształcące	dla	Dorosłych	w	systemie	zaocznym	z	przedmiotami	wio-

dącymi:	

•	 matematyka,	geografia	

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2012 / 2013:
• wdrażamy i ewaluujemy reformę kształcenia ogólnego i zawodowego,

• współpracujemy z organizacjami pozarządowymi,

• realizujemy program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,

• wdrażamy nowe technologie,

• doskonalimy swe umiejętności; zwłaszcza praktyczne,

• wprowadzamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z nowym 

rozporządzeniem.


