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Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola
ul. Michalusa 6, 38-300 Gorlice, tel./fax. (018) 3536114

www.zstgorlice.of.pl, e-mail: zstgorlice@gmail.com

Szanowni Państwo!  
Droga Młodzieży!

W Waszych rękach trzymacie właśnie pierwszy numer „Rocz-
nika ZST”. Jest to numer szczególny, ponieważ z jednej strony za-
warte są w nim odniesienia do historii ZST, a z drugiej pokazuje-
my codzienne wydarzenia z życia naszej szkoły w roku szkolnym 
2009/2010. Uważam, że marzenie o przyszłości i zrozumienie te-
raźniejszości bez takich odniesień jest niemożliwe. Historia przecież 
ożywia pamięć, zawiera wskazówki o rzeczywistości i prowadzi nas ku przyszłości. 

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola realizuje misję szkoły przyjaznej, otwartej i bezpiecz-
nej, kształcącej do pełnienia wielu ról we współczesnej Polsce i Europie. To duże wyzwanie, ale 
dzięki doświadczonej i oddanej sprawom szkoły kadrze udaje się nam je realizować z powodze-
niem i jak mi się wydaje - chyba jeszcze dlatego, że wychowanie i edukacja zajmują w naszej 
szkole równorzędne miejsce.

Certyfikat „Szkoły wyróżnionej za wychowanie” otrzymany w 2004 r. napawa społeczność 
szkolną dumą, ale równocześnie zobowiązuje do budowania wzajemnych relacji na najwyższym 
poziomie.

Czytając „Rocznik ZST” zapewne zauważyliście Państwo, że Patron szkoły – Wincenty Pol 
– jest w centrum zainteresowania naszej pracy z młodzieżą, a jego bogata biografia nadaje ton 
naszemu działaniu.

 Mam nadzieję, że „Rocznik ZST” będzie przyjemną lekturą dla wszystkich, ale szczególnie 
dla młodzieży naszej szkoły, która na poszczególnych jego stronach znajdzie przecież cząstkę 
swej aktywności inspirowanej przez swych nauczycieli i wychowawców.

Liczę, że „Rocznik ZST” znajdzie również stałych czytelników wśród rodziców naszych 
uczniów, przyjaciół i współpracowników szkoły ze środowiska lokalnego.

Życzę wszystkim wspaniałej lektury.
                                                                                     Z poważaniem:
                                                                                     Renata Stępień

                                                                                     Dyrektor ZST
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Z kart historii
Jedną z pięciu szkół średnich, 

znajdujących się w Gorlicach, jest Ze-
spół Szkół Technicznych im. Wincen-
tego Pola. 

Historia szkoły jest ciekawa i bo-
gata, a jej początki sięgają lat 60-tych 
i są ściśle związane z istnieniem naj-
większego do niedawna zakładu pro-
dukcyjnego na terenie Podkarpacia 
- Fabryki Maszyn „Glinik”. Na przeło-
mie lat 50-tych i 60-tych Fabryka Ma-
szyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik” 
stanęła przed szansą szybkiego roz-
woju dzięki podjęciu produkcji urzą-
dzeń   dla   górnictwa   węglowego.   
W   związku   z   tym wzrosło zapotrze-
bowanie  na  wykwalifikowaną kadrę   
robotniczą. 

Mając na uwadze dynamiczny 
rozwój zakładu, Ministerstwo Gór-
nictwa i Energetyki 1.10.1961 roku 
powołało Zasadniczą Szkołę Zawo-
dową dla Pracujących Fabryki Ma-
szyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik”. 
Organizatorem szkoły i długoletnim 
jej dyrektorem został Franciszek Szy-
dło. W 1962 roku utworzono warsztat 
szkolny, którego organizacją zajął się 
jego kierownik Antoni Ginalski. Stop-
niowo szkoła ulegała zmianom pod 
kątem kierunków kształcenia.

Od momentu powstania placów-
ka nie miała własnej siedziby.  Dopie-
ro 1. 09. 1971 roku szkoła otrzymała 
specjalnie dla jej potrzeb zaprojekto-

wany i wykończony budynek, w któ-
rym mieści się do chwili obecnej. 

Szczególnie korzystny okres w hi-
storii szkoły przypada na lata 1972 – 
1976. Wówczas to dynamiczny rozwój 
Fabryki Maszyn spowodował duże za-
potrzebowanie na wykwalifikowaną 
kadrę fachowców, co przyczyniło się 
do zwiększenia naboru młodzieży do 
szkoły przyzakładowej. Konsekwen-
cją tego korzystnego trendu rozwo-
ju zakładu była decyzja nowosądec-
kiego kuratorium z 1. 09. 1975 roku 
o utworzeniu wieczorowego Techni-
kum Mechanicznego dla Pracujących. 

Budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących 
Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik”

W oparciu o bazę materialną Fabryki 
Maszyn rozpoczęły również działal-
ność filie: Akademii Górniczo - Hutni-
czej i Politechniki Rzeszowskiej. 

O sprawnym funkcjonowaniu 
szkoły w tym okresie świadczy fakt, 
że na początku lat 80-tych przystąpiła  
ona wraz z warsztatem do współza-
wodnictwa o tytuł najlepszej placów-
ki w szkoleniu praktycznym, organi-
zowanego przez resort Górnictwa 
i Energetyki. 

W rezultacie w 1985 roku zajęła 
drugie miejsce, w 1986 roku trzecie, 
a w 1989 roku pierwsze miejsce na 
szczeblu centralnym. W tym okresie 
dyrektorem szkoły był mgr inż. Kazi-
mierz Złotek, a kierownikiem warsz-
tatów inż. Władysław Przybyłowicz.

Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących 
Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik” na pochodzie pierwszomajowym

Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
dla Pracujących Fabryki Maszyn i Sprzętu  

Wiertniczego „Glinik”  
w warsztacie szkolnym
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Kolejno kierownikami warszta-
tów przyfabrycznych byli: inż. Daniel 
Piś i inż. Aleksy Wołkowicz, a kierow-
nictwo Warsztatów Szkolnych Zespołu 
Szkół Mechanicznych, w których nasi 
uczniowie również pobierali praktykę, 
objął mgr inż. Kazimierz Tenerowicz.

Od 1983 szkoła funkcjonowała 
pod nazwą: Zespół Szkół Zawodowych 
Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górni-
czych „Glinik” i prowadziła kształce-
nie młodzieży w 3-letniej Zasadniczej 
Szkole Zawodowej o różnorodnych 
specjalnościach: 4-letnim Liceum Za-
wodowym, 5-letnim Technikum Me-
chanicznym i 3-letnim Technikum 
Mechanicznym dla Pracujących. 

Po przemianach społeczno – go-
spodarczych i reformie oświaty w  
1993 roku szkoła, wraz z całą bazą, 
została przekazana przez Fabrykę Ma-
szyn Kuratorium Oświaty i otrzymała 
nazwę Zespół Szkół Technicznych. 

Nowe tendencje w oświacie spo-
wodowały ograniczenie szkolnictwa 
zasadniczego zawodowego, a posze-
rzenie szkolnictwa średniego o nowe 
profile nauczania. W roku szkolnym 
1998/1999 uruchomiono Liceum 
Ogólnokształcące, dwuoddziałowe 
o profilu ogólnym, a rok później Li-
ceum Profilowane. Jednocześnie, aby 
umożliwić młodzieży kontynuowanie 
nauki po szkole średniej powołano 
3-semestralne Policealne Studium 
Zawodowe o profilu -Technik Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy. 

Dyrektorem Zespołu Szkół Tech-
nicznych od 1.09.1997 do 30. 08. 
2001 była mgr Anna Chruściel, a od 
1.09.2001 roku do chwili obecnej 
funkcję tę pełni mgr Renata Stępień. 
Kierownikiem warsztatów w 1999 
roku został mgr inż. Adam Tarsa. 

7 października 2005 roku to ważny 
dzień w życiu szkoły. Tego dnia w Zespo-
le Szkół Technicznych odbyło się uroczy-
ste wręczenie i poświęcenie sztandaru. 
W święcie licznie uczestniczyli ucznio-
wie wraz z wychowawcami, pocz-
ty sztandarowe oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. Uroczystość ta 
wyznaczyła nowy etap w historii szkoły. 

Kolejnym krokiem ku nowocze-
sności było otwarcie 26.09.2008 roku 
nowoczesnej pracowni językowej 
z tablicą interaktywną, która spełnia 

Ważny dzień w życiu ZST im W. Pola- uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru

Ślubowanie
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oczekiwania XXI wieku i pozwala na 
doskonałą i efektywną naukę języków 
obcych. W następnych latach o po-
dobne tablice wzbogaciły się cztery 
klasopracownie. 

W historii szkoły w sposób szcze-
gólny zapisała się data 28 październi-
ka 2008 roku. W tym dniu po wielu 
staraniach Dyrekcji otwarto Szkolną 
Izbę Pamięci, poświęconą patronowi 
szkoły Wincentemu Polowi. 

Kolejne zmiany w historii szkoły 
przyniosła data 1 stycznia 2009, kiedy 
to warsztaty szkolne ZST przekształ-
ciły się w Centrum Kształcenia  Prak-
tycznego i Ustawicznego, którego dy-
rektorem został mgr inż. Adam Tarsa.

Obecnie w szkole funkcjonują 
następujące typy szkół: 4-letnie Tech-
nikum, 3-letnia Szkoła Zawodowa, 
2-letnie Liceum Uzupełniające oraz 
2-letnia Szkoła Policealna.  

Zespół Szkół Technicznych przygo-
towuje młodzież do dalszej nauki na 
studiach wyższych, a niektórym umoż-
liwia kształcenie w Szkole Policealnej, 
funkcjonującej na terenie szkoły. 

Od samego początku istnienia 
ZST do dnia dzisiejszego uczniowie 
uczestniczą w różnego rodzaju kon-
kursach i olimpiadach przedmioto-
wych. O sukcesach szkoły świadczą 
liczne dyplomy, puchary i wyróżnie-
nia, które są wyeksponowane w ga-
blotach szkolnych.

Obserwując historię Zespołu 
Szkół Technicznych na przełomie 50 
lat istnienia, należy stwierdzić, iż jako 
jedna z nielicznych szkół tego regio-
nu nie poddała się biernie zmianom 
zachodzącym w gospodarce, ale sta-
raniem kolejnych dyrektorów dosto-
sowała się do zachodzących prze-
mian, umożliwiając wielokierunkowe 
i wszechstronne kształcenie młodzie-
ży na różnych szczeblach.

Poczet Sztandarowy

Uroczysta akademia- echo przeszłości

Uroczysta akade-
mia- uczennica 

w roli Panny Mło-
dej  z „Wesela” S. 
Wyspiańskiego
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Od 1.09.1991r. objęła dodatkowo funkcję wicedyrektora szkoły, 
a 1.09.1997r. powierzono jej funkcję dyrektora, którą pełniła do 
31.08.2001r.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia:
1978 r. -  nagroda Ministra Oświaty i Wychowania,
1988 r. -  nagroda Kuratora za wybitne osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej i wychowawczej,
1989 r. - nadanie Tarczy Herbowej Miasta Gorlice za zasługi 

dla Miasta Gorlice,
1992r. -  Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W trakcie swojej kadencji dokonała szeregu zmian w szko-

le. Do ważniejszych należało, m. in. zorganizowanie od 1.09.1998 
roku Liceum Ogólnokształcącego, a od 1.09.1999 roku Liceum 
Technicznego przy Zespole Szkół Technicznych. W roku 1998 do-
prowadziła do  powołania Policealnego Studium o profilu Tech-
nik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

1.09.2001 roku przeszła na emeryturę.

mgr Renata Stępień
Urodziła się 28.07.1964 r. w Rzeszowie. Studia magister-

skie na kierunku Matematyka w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 
ukończyła w roku 1988. Od początku 
pracy zawodowej systematycznie pod-
wyższa swoje kwalifikacje. W 1995 
roku ukończyła studia podyplomo-
we na Uniwersytecie Wrocławskim na 
kierunku Informatyka, a w 2001 r. na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
kierunek Zarządzanie i przedsiębior-
czość w oświacie. W roku 1997 uzyskała 
I, a w rok później II stopień specjalizacji. Od roku 2001 jest na-
uczycielem dyplomowanym. Od 2004 r. ma uprawnienia trenera  
przedsiębiorczości MISTIA. W 2006 r. ukończyła studium dosko-
nalenia umiejętności przywódczych „Dyrektor szkoły” oraz liczne 
kursy i szkolenia.

1.09.1988 r. podjęła pracę jako nauczyciel matematyki i in-
formatyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorlicach. 1.09.1997 r. 
objęła funkcję wicedyrektora w ZST, którą pełniła do 31.08.2001 
r. W latach 1998 – 2003 prowadziła również własną działalność 
gospodarczą „ ARS”.

Obecnie od 1.09.2001 r. pełni funkcję dyrektora Naszej Szko-
ły. W czasie swojej dotychczasowej kadencji dokonała szeregu 
zmian w działalności ZST. Przyczyniła się znacznie do rozbudowy 
bazy informatycznej, doprowadzając do stworzenia w szkole no-
woczesnej sieci komputerowej z szybkim dostępem do Interne-
tu. Jej zasługą jest również uzyskanie przez szkołę licznych presti-
żowych certyfikatów, m. in.: Szkoły wyróżnionej za wychowanie, 
Szkoły z klasą, Szkoły promującej zdrowie. Zorganizowała także 
powstanie Gorlickiego Centrum Szkoleniowego przy ZST, I Uzu-
pełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej. Powołała z udziałem środków UE jedy-
ny w powiecie Szkolny Ośrodek Kariery. Doprowadziła również 
do wybudowania pierwszej w powiecie sztucznej ścianki wspi-
naczkowej. Bardzo duży nacisk kładzie na promocję szkoły.

 Ważniejsze odznaczenia:
2006 r. – Brązowy Krzyż Zasługi
2009 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Władze szkoły
Franciszek Szydło

Urodził się 21.03.1919 r. w Świerzo-
wej koło Krosna. W czasie wojny wal-
czył w oddziale partyzanckim AK na Du-
kielszczyźnie.

Założyciel i długoletni Dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych Fabryki Ma-
szyn w Gorlicach.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i resortowymi odznaczeniami Ministra 
Górnictwa i Energetyki.

Dyrektor szkoły od początków jej istnienia, tj. od 1.09.1961 
do stycznia 1981 roku, w którym to odszedł na zasłużoną emery-
turę.  Zmarł 15.11.1999 r.

mgr inż. Kazimierz Złotek
Urodził się w Strzyżowie 

6.01.1942 r. Ukończył Technikum Me-
chaniczno-Elektryczne w Rzeszowie, 
a w 1968 roku studia w AGH na wydzia-
le Maszyn Górniczych i Hutniczych. Jako 
pierwszy w historii tej uczelni magister 
inżynier otrzymał honorową szpadę 
przyznawaną prymusom. Posiadł genial-
ny, błyskotliwy, twórczy umysł.

Krótko był na stażu w kopalni węgla 
brunatnego w Koninie, następnie prze-
niósł się do Gorlic, gdzie został zatrud-
niony w FMWiG „Glinik” jako starszy konstruktor, potem kierow-
nik sekcji. 

W 1973r. został wykładowcą przedmiotów zawodowych i za-
stępcą dyrektora w Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Zawodowej 
Fabryki Maszyn, obecnie Zespóle Szkół Technicznych.

W latach 1981 - 1996 został dyrektorem tej placówki. To 
dzięki jego staraniom szkoła przyjęła imię Wincentego  Pola 
i otrzymała własny sztandar. 

Był wyróżniony za pedagogiczne posłannictwo, m.in. tytu-
łem dyrektora górniczego, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi  i re-
gionalnymi. Zmarł 7 października 1996 roku.

mgr Anna Chruściel
Urodzona 14.01.1948 roku w Gor-

licach. W roku 1971 ukończyła studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie, uzyskując tytuł magistra filologii 
polskiej. W roku 1987 ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu  filologii pol-
skiej, a w roku 1988 uzyskała II stopień 
specjalizacji zawodowej.

W ZST została zatrudniona w cha-
rakterze nauczyciela języka  polskiego. 
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Patron szkoły – Wincenty Pol
Wybór Wincentego Pola na patrona 

szkoły nie był przypadkowy, gdyż ten ro-
mantyczny poeta swoją biografią i twór-
czością trwale związany był z Glinikiem 
Mariampolskim i ziemią gorlicką.

Wincenty Pol urodził się 20 kwietnia 
1807 roku w Lublinie jako syn Franciszka 
i Eleonory. Do gimnazjum uczęszczał we 
Lwowie. W 1823 zapisał się na studia fi-
lozoficzne, później był nauczycielem ję-
zyka niemieckiego na Uniwersytecie Wi-
leńskim. Już wtedy podejmował pierwsze 
próby literackie, a były to głównie roman-
tyczne utwory na wzór Goethego, Schille-
ra, Byrona czy Mickiewicza. 

Po wybuchu powstania listopado-
wego zaciągnął się do 10. pułku ułanów 
litewskich. Za waleczność otrzymał krzyż 
Virtuti Militari i stopień podporucznika. 

Kolejnym ważnym doświadczeniem 
był pobyt w Dreźnie, tam bowiem poznał 
m. in. Adama Mickiewicza. Na emigracji 
w 1833 roku ukazał się cykl 51 wierszy po-
święconych wydarzeniom powstańczym 
i pamięci przyjaciela, nazwane od jego 
imienia „Pieśniami Janusza”. 

Po powrocie do kraju Wincenty Pol 
mieszkał w Mostkach i Kalnicy. Ożenił się 
z ukochaną Kornelią Olszewską. Znajo-
mość z hrabią Ksawerym Krasickim skie-
rowała jego zainteresowania literackie ku 
epice, a zwłaszcza gawędzie szlacheckiej. 
Dzięki jego opowieściom historycznym 
powstał później poemat „Mohort”. 

Następnie w 1839 roku przybył do 
Zagórzan, gdzie powitał go hrabia Tadeusz 
Skrzyński – dziedzic Zagórzan, który wła-
snym kosztem wybudował dla poety  dom 
w Gliniku Mariampolskim.

Dziś  jest to część Gorlic, a po dwor-
ku Wincentego Pola nie ma już, niestety, 
śladu. Jednak pamięć o nim samym żyje – 
przede wszystkim w naszej szkole. Nasiliła 
się ona szczególnie w  dwusetną roczni-
cę jego urodzin. Z tej okazji ufundowano 
pamiątkową tablicę z napisem Wincenty 
2007, i zasadzono drzewo – miłorząb ja-
poński.

Podczas rabacji galicyjskiej Wincen-
ty Pol cudem uniknął śmierci, w pożarze 
stracił cały dorobek życia, przebywał też 
w więzieniu w Jaśle. Mimo tragicznej sy-
tuacji materialnej, nie przestał pisać. Czę-
ściowo sytuację rozwiązało mianowanie 
Pola profesorem geografii na Uniwersyte-
cie Krakowskim. 

Obok pasji pisarskiej miał też Pol inne 
zainteresowania, zajmował się geografią 
i etnologią ziem dawnej Polski. Zaintere-
sowania te zaczęły krystalizować się oko-
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ło 1835 roku, kiedy to odbywał regularne 
wyprawy w Karpaty. Jego zasługą jest po-
wołanie pierwszej w Polsce i drugiej na 
świecie Katedry Geografii Powszechnej 
na UJ, której został profesorem. Za swe 
zasługi otrzymał tytuł doktora honoris 
causa uniwersytetu oraz został członkiem 
Polskiej Akademii Umiejętności. 

Największą zasługą Pola było opisa-
nie kraju - dokładnie studia nad geografią 
Polski w jej historycznych granicach za-
warte w dziele „Historyczny obszar Polski” 
z 1869 roku. 

Poeta zmarł 2 grudnia 1872 roku. Zo-
stał pochowany na Cmentarzu Rakowic-

kim w Krakowie, później jednak szczątki 
poety przeniesiono do Krypty Zasłużonych 
w podziemiach kościoła oo. Paulinów Na 
Skałce.

Sława Wincentego Pola nie minęła 
wraz z jego śmiercią czy schyłkiem epo-
ki, w której żył. Jest ceniony i pamiętany 
do dziś przez ludzi różnych pokoleń i roz-
maitych profesji. Przedstawiciele kadry 
naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
nazwali go „ojcem nowożytnej geografii 
polskiej”, a Instytut Geografii i Gospodar-
ki Przestrzennej przyznaje co roku nagro-
dę jego imienia za wybitne osiągnięcia na-
ukowe i dydaktyczne. 

Wincenty Pol- patron ZST w Gorlicach

Portret autorstwa Marii Zabłockiej- Becz-
kowicz, przedstawiający W. Pola w mun-
durze oficera Powstania Listopadowego

Karta biograficzna W. Pola- praca konkursowa wykonana 
przez Damiana Tokarskiego- ucznia klasy IVbT
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Szkolna 
Izba Pamięci
23 października 2008 roku to data ważna dla naszej szko-

ły. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Pa-
mięci z udziałem praprawnuczki patrona szkoły – Barbary Pol-
Jelonek.

W izbie znajdują się eksponaty poświęcone patronowi 
szkoły, romantycznemu poecie Wincentemu Polowi, trwale 
zawiązanemu z Glinikiem Mariampolskim. W Szkolnej Izbie 
Pamięci zgromadzono materiały prezentujące życie poety od 
narodzin do śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem poby-
tu na glinickiej ziemi. Gabloty prezentują również różnorodne 
oblicze naszego patrona – nie tylko geografia, ale również pi-
sarza i poety.

Na uwagę zasługują „Dzieła Wincentego Pola wierszem 
i prozą” – I wydanie zupełnie przejrzane i uporządkowane 
przez samego autora, wydane we Lwowie w latach 1875-
1878. Istotną rolę odgrywają również mapy, plany, które Win-
centy Pol kreślił po powrocie z wędrówek po całym kraju.

W gablotach wyeksponowane zostały również najważ-
niejsze uroczystości z życia szkoły, w tym również nadanie 
imienia Wincentego  Pola, zmiana nazwy na Zespół Szkół 
Technicznych, która obowiązuje do dzisiaj, uroczystość wrę-
czenia i poświęcenia sztandaru szkoły.

Następne gabloty zostały poświęcone długoletniemu 
dyrektorowi szkoły śp. Kazimierzowi Złotkowi. Zgromadzone 
pamiątki, odznaczenia oraz mundur górniczy ofiarowała żona 
zmarłego dyrektora.

Nasza Szkolna Izba Pamięci łączy przeszłość z teraźniej-
szością. Pozwala młodzieży zapoznać się z sylwetką patrona 
oraz historią szkoły, a także z najnowszymi osiągnięciami jej 
wychowanków. Jej 
znaczenie doceniają 
licznie odwiedzający 
szkołę goście. Świad-
czą o tym również 
wpisy do kroniki 
szkolnej.

Szkolna Izba Pamięci

Portret Wincentego Pola 

i gabloty w Szkolnej Izbie 

Pamięci

Uroczysta akademia

Dyrektor ZST R. Stępień 
i honorowi goście -
Barbara Pol-Jelonek 

i Mirosław Wędrychowicz 
w Szkolnej Izbie Pamięci 

ZST
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XXV-lecie nadania szkole 
imienia Wincen tego Pola 

20 października 2009 r. to data ważna 
dla naszej społeczności szkolnej. W tym dniu  
świętowaliśmy XXV – lecie nadania imienia 
Wincentego Pola Zespołowi Szkół Technicz-
nych. Ta podniosła uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. w kościele p.w. Matki Boskiej 
Nieusta jącej Pomocy w Gliniku. Przybyli na nią 
przedstawiciele władz powiatu i miasta, dele-
gacje szkół, uczniowie, pedagodzy, rodzice, za-
proszeni goście, wśród nich szczególnie gorą-
co witani przedstawiciele szkół partnerskich, 
uczestniczący w realizacji projektu Comenius.

Na ścianie budynku ZST dyrektor szkoły 
- mgr Renata Stępień odsłoniła pamiątkową 
tablicę. Uroczystość prowadził z-ca dyr. ZST- 
mgr Krzysztof Jędrzejczyk.

W dalszej części spotkania odbyła się uro-
czysta akademia  przygotowana przez uczniów 
naszej szkoły. Analizując biografię przodka, mło-
dzież wyeksponowała w jego życiu podobne do 
ich marzenia, dążenia, ideały. Część artystyczna 
podkreślała również związki Wincentego Pola 
z ziemią gorlicką, naszą małą ojczyzną, gdzie pa-
tron realizował się jako poeta, geograf, przyrod-
nik, mąż i ojciec.

Potwierdzeniem tego, że ideały Wincen-
tego Pola są bliskie współczesnemu człowie-
kowi, jest nasze  zainteresowanie kulturą kra-
jów europejskich, chęć nauki języków obcych, 
promowanie naszej ojczyzny. Młodzież chęt-
nie nawiązuje kontakty zagraniczne, uczestni-
czy w realizacji projektu Comenius i przyjmu-
je gości z krajów partnerskich.

Społeczność naszej szkoły, szanując prze-
szłość,  dąży do przyszłości. Jesteśmy przykła-
dem szkoły, w której dokonują się korzystne 
innowacje, przy jednoczesnym poszanowaniu 
tradycji.

Utożsamiając się z przesłaniem Wincen-
tego Pola, możemy powiedzieć: 

„ Żyć za swe czasy, czcić czasy ubiegłe”.

Zapoznanie gości z sylwetką 

W. Pola  przez  

z-cę  dyrektora ZST  

K. Jędrzejczyka

 Przemówienie dyrektora ZST R. Stępień 

z okazji  XXV- lecia nadania szkole imienia 

Wincen tego Pola Uroczysta 

akademia
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Baza szkoły
Zespół Szkół Technicznych mieści się w dwupiętrowym bu-

dynku. Zaplecze sportowe stanowi sala gimnastyczna oraz siłow-
nia i sztuczna ścianka wspinaczkowa, a także zaplecze szatniowo 
– sanitarne. Ponadto przed budynkiem szkoły znajdują się dwa 
boiska sportowe.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 14 sal dydaktycznych, 
w tym 4 pracownie komputerowe z najnowszym sprzętem i opro-
gramowaniem. Sala komputerowa 208 jest wyposażona w nowo-
czesny sprzęt audiowizualny. We wszystkich klasopracowniach  
znajduje się łącze internetowe i na wyposażeniu jest komputer 
stacjonarny lub laptop. Sala 108 jest nowoczesną  multimedialną 
pracownią językową. W klasopracowniach: informatycznej, geo-
graficznej, matematycznej i biologicznej  znajdują się tablice inte-
raktywne. Do dyspozycji uczących pozostają również inne sprzęty, 
np.: projektory multimedialne, sprzęt DVD, rzutnik pisma i inne.

 Budynek ZST im W. Pola w Gorlicach przed modernizacją

Budynek ZST im W. Pola w Gorlicach po modernizacji

Pracownia językowa

Sztuczna ścianka 
wspinaczkowa- 
pierwsze próby

Pracownia geograficzna

Pracownia matematyczna

Pracownia zawodowa

W szkole funkcjonuje biblioteka z bogatym księgozbio-
rem około 15 tysięcy woluminów oraz czytelnia multime-
dialna  wyposażona w 8 stanowisk komputerowych  z dostę-
pem do Internetu. Duża część zasobów naszej biblioteki to 
pozycje techniczne, zgodne z kierunkami kształcenia w ZST.
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Nasi stypendyści
W Zespole Szkół Technicznych nie 

brak również uczniów wyróżniających 
się uzyskiwaniem wysokich wyników 
w nauce i nagradzanych stypendiami. 
W tym roku szkolnym Starosta Gorlic-
ki wręczył stypendia za wyniki w na-
uce Mateuszowi Michalikowi z klasy 
III TZ i Andrzejowi Boboli z klasy II b 
TZ, który otrzymał również stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów.

Mateusz MichalikJakub Rogaliński

Andrzej Bobola

Stypendyści ZST im. W. Pola  z poprzednich lat

Dariusz Dopierała  Tomasz Jabłczyk
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Współpraca zagraniczna
Projekt Comenius

Od sierpnia 2008 r. nasza szkoła 
uczestniczyła w międzynarodowym wie-
lostronnym projekcie partnerskim CO-
MENIUS pt. „Uczenie się przez całe życie”, 
współfinansowanym przez Unię Europej-
ską. Oprócz Zespołu Szkół Technicznych 
w projekcie brały udział szkoły z Austrii, 
Republiki Czeskiej i Słowacji. Koordynato-
rem projektu w naszej szkole był Krzysztof 
Zawiliński.

I.  3 - 5. 03. 2009  Austria 
Multimedialna prezentacja w języ-

ku niemieckim na temat własnego kraju, 
regionu, z którego się pochodzi, miasta 
oraz szkoły. Rozpoczęcie opracowywania 
następujących tematów: historia krajów 
partnerskich w XX i XXI w., Unia Euro-
pejska – jej geneza, instytucje i symbole, 
tworzenie strony internetowej, nagranie 
filmu dokumentującego realizację projek-
tu, przygotowanie ankiety będącej baro-
metrem nastrojów młodzieży UE, opraco-
wanie w czterech językach przewodnika 
językowego dotyczącego sytuacji z życia 
codziennego.

II. 13 - 17. 06. 2009  Czechy
Zaprezentowanie efektów pracy in-

dywidualnej w kraju, przydzielonej na  
spotkaniu w Austrii. Strona polska wy-
kazała się bardzo dobrym przygotowa-
niem i w pełni zrealizowała wyznaczone 
zadania. Towarzyszyły temu dyskusje, 
luźne rozmowy sprzyjające wzajemne-
mu poznawaniu się oraz przełamywaniu 
barier językowych i kulturowych. Na za-
kończenie spotkania wyznaczeni człon-
kowie grup prezentowali swoje osiągnię-
cia w formie prezentacji przygotowanych 
w programie Power Point i omawiali je.  

III. 19 -  21. 10. 2010  Polska
Trzecie spotkanie grupy Comeniusa 

odbyło się w naszej szkole. Goście uczest-
niczyli w obchodach XXV – lecia nadania 
ZST imienia Wincentego Pola. Opiekuno-
wie i uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół 
wzięli udział we Mszy św., odsłonięciu 
i poświęceniu pamiątkowej tablicy oraz 
części artystycznej, przedstawiającej syl-
wetkę patrona. W dalszym ciągu praco-
wali nad budowaniem mostów miedzy 
krajami, kontynuując realizację zadań  na-
kreślonych na pierwszym spotkaniu.

Część artystyczna przedstawiająca syl-
wetkę patrona ZST

 Trzecie spotkanie robocze w ramach pro-
gramu Socrates Comenius

Dzień roboczy

Pracujemy

 Budowanie mostów w Centrope

Pamiątkowe zdjęcie z gośćmi z Austrii, Republiki Czeskiej i Słowacji
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„Comenius to bardzo fajny projekt, je-

stem bardzo zadowolony, że miałem możliwość 

w nim uczestniczyć. Każdy wyjazd za grani-

cę dawał mi szansę poznania kultury innych 

krajów, ich obyczajów, regionalnych potraw. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie mogłem kon-

wersować i ćwiczyć nie tylko język niemiecki, 

ale także angielski. Zwiedziliśmy również 

wiele wspaniałych miast. Jednym z tematów 

projektu była „historia”- w ramach jego re-

alizacji mogliśmy poznać przeszłość naszych 

zagranicznych sąsiadów. Muszę podkreślić, 

że w każdym kraju byliśmy bardzo cie-

pło przyjęci, zawarliśmy nowe znajomości 

z rówieśnikami ze szkół partnerskich. 

Mam nadzieję, że pomimo zakończenia 

realizacji projektu Comenius, szkoły 

będą utrzymywać ze sobą kontakt 

i organizować wymianę uczniów”. 

Jakub Rogaliński

 IV. 23-26. 03. 2010r Słowacja
W trakcie tego spotkania dobiegła 

końca realizacja projektu Comenius. 
Dokonano podsumowania dwulet-
niej pracy.  Film ukazujący współpracę 
międzynarodową oraz stronę interne-
tową dokumentującą wszystkie zało-
żone zadania zaprezentowali ucznio-
wie austriaccy, a tłumaczenia dokonali 
Polacy: Jakub Rogaliński i Jacek Ogie-
la. Przewodnik językowy opracowała 
szkoła słowacka, natomiast ankietę 
dotycząca barometru nastrojów mło-
dzieży w stosunku do UE przedstawiła 
szkoła czeska.

Należy stwierdzić, że nasi ucznio-
wie w pełni wywiązali się z wynikają-
cych z realizacji projektu zadań. Mie-
li niepowtarzalną okazję wyjazdu do 
krajów europejskich i w pełni ją wy-
korzystali. Pogłębili znajomość języ-
ków obcych oraz poznali swoje szanse 
na europejskim rynku pracy. Świadczą 
o tym przytoczone obok wypowiedzi 
niektórych uczestników projektu:

Projekt Leonardo da Vinci

Kolejny międzynarodowy program 
realizowany w naszej szkole to Leonardo 
da Vinci, w ramach którego  opracowy-
wany jest projekt „Chrońmy środowisko 
przed zanieczyszczeniami- Ambitny Plan.” 
Uczestniczą w nim szkoły z Polski, Szwe-
cji, Turcji i Słowenii. Jego realizacja będzie 
trwała dwa lata.

Celem projektu jest podniesienie 
świadomości społeczności lokalnej w za-
kresie konieczności ochrony środowiska 
naturalnego, szczególnie wykonania in-
stalacji przemysłowej do przerobu zu-
żytego oleju roślinnego na biopaliwo. 
Upowszechnienie tego procesu pozwo-
li uchronić środowisko od szkodliwego 
wpływu wywołanego wylewaniem zuży-
tego surowca do kanalizacji i ścieków.

Koordynatorem projektu z ramienia 
ZST jest Marek Potempa. 

Kalendarz spotkań szkół partnerskich:

14-18.02.2010 r. Polska – I spotkanie 
robocze w Zespole Szkół Technicznych:. 
tworzenie rysunku technicznego w pro-
gramie AUTO-CAD, pisanie aplikacji kom-
puterowej w języku programowania Delhi, 
zapoznanie z programem głównym ste-
rującym procesem wytwarzania biopali-
wa, zaznajomienie z budową i działaniem 
przekaźników jako podstawowych ele-
mentów wzmacniających w elektrycznym 

Powitanie uczniów i ich opiekunów ze Szwecji, z Turcji i Słowenii

Trochę teorii

„Moja przygoda   z Comeniusem rozpoczęła się 

od drugiej wizyty w miejscowości Hodonin w Czechach. 

Nasze wspólne spotkania szkół partnerskich z Au-

strii, Czech, Słowacji i Polski były zawsze bardzo 

ciekawe. Praca nad poszczególnymi tematami umożli-

wiła mi poznanie wielu interesujących osób, pogłębie-

nie znajomości języka niemieckiego, a także nawiąza-

nie przyjaźni. Oprócz zajęć z rówieśnikami miałem 

możliwość poznania kultury krajów partnerskich. 

Wraz z grupą kolegów i koleżanek z Austrii zwiedza-

liśmy Pragę i jej najsłynniejsze zabytki. Udaliśmy się 

na stare miasto, gdzie na rynku podziwialiśmy zabyt-

kową zabudowę. Urzekł nas piękny Most Karola nad 

rzeką Wełtawą oraz stara dzielnica Pragi - Hradczany 

z pięknymi historycznymi budowlami: zamkiem Pra-

skim i Katedrą Świętego Wita oraz Złotą Uliczką.  

Cieszę się, że miałam możliwość wzięcia udziału 

w projekcie Socrates Comenius. Moim zdaniem, takich 

przedsięwzięć powinno być jak najwięcej, bo pobudzają 

ciekawość świata, rozwijają zainteresowania kulturą na-

rodową oraz dorobkiem krajów europejskich ”.
Łukasz Woźniak 
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układzie instalacji oraz z samym układem 
sterującym, cięcie blachy stalowej, spawa-
nie blachy oraz toczenie gwintów na tokar-
kach manualnych. Teoretyczna część zajęć 
odbywała się w jednej z nowocześnie wy-
posażonych sal audiowizualnych Zespołu 
Szkół Technicznych, natomiast praktyczna 
miała miejsce już w częściowo wyremon-
towanym i systematycznie doposażanym 
Centrum Kształcenia  Praktycznego i Usta-
wicznego w Gorlicach. 

Szwecja – II spotkanie: zajęcia prak-
tyczne  związane bezpośrednio z budową 
instalacji do produkcji biopaliwa, obsługa 
popularnego programu komputerowego 
CAD, stosowanego do wykonywania pro-
jektów technicznych,  praktyczne ćwiczenia 
w spawaniu metali różnymi technikami. 

Wizyta w Szwecji była ostatnią 
w roku szkolnym 20009/2010 w ramach 
realizacji projektu Leonardo da Vinci. 
W kolejnym roku czekają nas jeszcze wy-
jazdy do Turcji i Słowenii.

Załączy ten przekaźnik czy nie załączy? 
Szkolny koordynator prowadzi zajęcia 

z obwodów elektrycznych.

 A oto i nasza instalacja do przerobu  
zużytego  oleju na biopaliwo.

Wspólne ćwiczenia z obróbki skrawaniem 
w Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Ustawicznego w Gorlicach

Prezentacja programu sterującego proce-
sem produkcji biopaliwa.

Mieszanie odczyn-
ników do procesu  

chemicznego prze-
twarzania.

Trochę teorii

Ekipa razem z produktem finalnym 
– biopaliwem.



 16 

N
asza d

ziałaln
o

ść

 16 

N
asza d

ziałaln
o

ść

Nasza działalność
Projekt Perspektywa 

Inny projekt realizowany w ZST, 
umożliwiający zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji i umiejętności to „Perspekty-
wa – nowa jakość kształcenia zawodowe-
go uczniów w powiecie gorlickim”. 

Przygotowana przez Województwo 
Małopolskie w ramach tego projektu 
strategia działania zakłada komplekso-
we wsparcie szkolnictwa zawodowego 
w regionie poprzez wykorzystanie instru-
mentów dostępnych w Programie Ope-
racyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno 
z pierwszych w Polsce tego typu kom-
plementarnych przedsięwzięć o zasięgu 
regionalnym, zakładające równoczesne 

wsparcie uczniów, jak również kadry pe-
dagogicznej szkół zawodowych. Głów-
nym celem projektu będzie wzmocnienie 
kształcenia zawodowego w poszczegól-
nych branżach, lepsze powiązanie jego 
oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa 
społecznego wizerunku kształcenia za-
wodowego, szczególnie wśród młodzieży 
oraz rodziców.

Jednym z kluczowych elementów 
projektu będzie możliwość doposaże-
nia wiodących szkół, kształcących w po-
szczególnych branżach w sprzęt techno 
– dydaktyczny służący podniesieniu ja-
kości i atrakcyjności kształcenia zawo-

dowego w ramach tzw. cross-financin-
gu. W ramach projektu w roku szkolnym 
2009/2010r prowadziliśmy następujące 
zajęcia komputerowe: przygotowanie do 
egzaminu ECDL;  kurs spawania metodą 
MAG. Dodatkowo uczniowie uczestniczy-
li w zajęciach dydaktyczno - wyrównaw-
czych  i specjalistycznych z matematyki, 
programowania obrabiarek sterowanych 
numerycznie, z wybranych przedmiotów 
zawodowych.

Dzięki zajęciom w ramach projektu 
Perspektywa młodzież podniosła kwali-
fikacje, a jej wykształcenie jest bardziej 
atrakcyjne na rynku.

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK prężnie działa 
w naszej szkole od wielu lat i może po-
szczycić się osiągnięciami na wszystkich 
szczeblach.

Z okazji 90 rocznicy powstania PCK 
młodzież Szkolnego Koła uczestniczyła 
w spotkaniu, które było wyrazem podzię-
kowania za wieloletnie zasługi w niesieniu 
pomocy drugiemu człowiekowi, dawania 
bezcennego leku, jakim jest krew.

Zarząd Rejonowy PCK w Gorlicach 
z okazji 90 – lecia organizacji w dowód 
uznania i szacunku za wspieranie działań 
Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi 
Gorlickiej odznaczył medalem Honorowy 
Dawca Krwi panią Lucynę Dumę – opieku-
na Szkolnego Koła PCK i medalem okolicz-
nościowym z okazji 650 – lecia Lokalizacji 
Miasta Gorlice i 90 Rocznicy Bitwy pod 
Gorlicami oraz wyróżnił okolicznościo-
wym pucharem i dyplomem aktywnie 
działający w naszej szkole młodzieżowy 
klub HDK, który zajął V miejsce w Turnieju 
Szkół Młoda Krew Ratuje Życie w kategorii 
ilości oddanej krwi.

Opiekunka Szkolnego Kola PCK wraz młodzieżą

Kolejnym wielkim sukcesem Szkolne-
go Kola PCK w tym roku było zajęcie przez 
Łukasza Halczaka I miejsca w XVII Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego 
Stylu Życia oraz historii PCK.

Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery powstał 
w Zespole Szkół Technicznych 1 września 
2003r i od razu rozpoczął swoją intensyw-
ną działalność.  Było to możliwe  w ramach 
projektu tworzenia SzOK – ów na bazie  

programu Aktywizacji Zawodowej „Pierw-
sza Praca”. Uzyskaliśmy grant jako jedyna 
szkoła powiatu gorlickiego i jedna z ośmiu 
szkół województwa małopolskiego.  Orga-
nizacją naszego Szkolnego Ośrodka Karie-

ry zajęła się Małgorzata Kukuła – Jasińska, 
która ukończyła w tym zakresie stosowne 
studia podyplomowe. Mimo że grant daw-
no się już zakończył,  SzOK w dalszym cią-
gu  prężnie działa i ciągle się rozwija.
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Jego celem jest realizacja oczekiwań 
młodzieży w zakresie wyboru dalszej dro-
gi kształcenia, zaplanowania swojej karie-
ry i pokierowania własnym życiem tak, 
by podjąć ciekawą pracę, a także przygo-
towanie młodych ludzi do radzenia so-
bie w sytuacjach trudnych, takich jak np. 
bezrobocie. Swoją ofertę SzOK kieruje do 
uczniów ZST i ich rodziców, nauczycieli, 
absolwentów gimnazjum, a także innych 
zainteresowanych osób. 

Poznawanie siebie- zajęcia warsztatowe 
w ramach działalności SzOK-u

Szkolny Ośrodek Kariery  proponu-
je również ciekawe oferty maturzystom: 
Targi Pracy, warsztaty aktywizujące, Targi 
Edukacyjne, czego przykładem jest co-
roczny udział w Krakowskim Salonie Ma-
turzystów Perspektywa.

Udział młodzieży ZST w Krakowskim Salonie Maturzystów

SIMP

Działalność Szkolnego Koła Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Polskich 
z roku na rok rozszerza się. Tradycyjnie  
oparta jest na współpracy z Zarządem Od-
działu SIMP w Gorlicach oraz innymi Koła-
mi Zakładowymi. Obecnie nasze koło liczy 
10 członków. Opiekun SIMP-u - Jerzy Bu-
bak  stara się zwiększać zainteresowanie 
kołem poprzez zaangażowanie uczniów 
w szkolenia z dziedziny nowoczesnych 
technik projektowania i wytwarzania za 
pomocą komputerowych systemów CAD/

Targi eurotool

CAM, promowanie osiągnięć techniki po-
przez udział w Targach INTERPOL.

Należy również przypomnieć, że 
dawniej w ramach SIMP-u organizowane 

były konkursy na najlepsze prace dyplo-
mowe, w których nasi uczniowie zdoby-
wali liczne nagrody.
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Caritas
Szkolne Koło Caritas działa nieprze-

rwanie od wielu lat. W tym roku opiekę 
duchową nad nim sprawowali: ks. Ma-
riusz Fijałkiewicz, a obecnie ks. Marek 
Urban oraz Zdzisław Szpakowski. 

Zgromadzona w kole młodzież pra-
cuje w trzech sekcjach. Pierwsza objęła  
opieką  cmentarz wojskowy z pierwszej 
wojny światowej, kolejna przygotowuje 
akademie i uroczystości szkolne, gazetki 
ścienne oraz prowadzi kronikę koła. Trze-
cia sekcja współpracuje z Ośrodkiem Re-
habilitacyjnym dla dzieci. 

MikołajkiBudowanie szopki

Sprzątanie cmentarza

Młodzież naszej szkoły chętnie po-
święca swój wolny czas wolontariatowi, 
co przynosi  wymierne korzyści zarówno 
dla środowiska, jak i jej własnego rozwo-
ju.

Szkolne Koło Teatralne

W 2009 r. powołano do życia szkol-
ną grupę teatralną Barbers pod opieką 
Renaty Podobińskiej. Zespół uczestniczył 
w konkursie teatralnym X Powiatowego 
Konkursu Teatralno – Recytatorskiego im. 
Jana Pawła II. Zaprezentował sztukę „Lato 
w Nohant” Jarosława Iwaszkiewicza i zdo-
był wyróżnienie.

Grupa teatralna Barbers z opiekunkąBarbers na scenie

Zmagania sportowe

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
Zgodnie z tą zasadą młodzież naszej szko-
ły chętnie uczestniczy w rozgrywkach 
sportowych. Od wielu lat osiągamy na 
tym polu liczne sukcesy. W bieżącym roku 
szkolnym również nie mogło być inaczej.

1 października już po raz piąty mło-
dzież naszej szkoły licznie wzięła udział 
w Lekkoatletycznym Memoriale im. K. 

Świerzowskiego w Gorlicach. Mimo bar-
dzo mocnej obsady, uzyskaliśmy kilka 
niezłych wyników. Na uwagę zasługuje II 
miejsce Rafała Czajki w biegu na 1500m 
oraz III miejsce Pawła Kudłatego w biegu 
na 800m.

W biegach przełajowych na Gorlic-
kim stadionie OSIR-u w kwietniu tego 
roku znowu potwierdzili swoją wysoką 

formę nasi lekkoatleci: Paweł Kudłaty za-
jął II miejsce, a Rafał Czajka VI. Również 
zawody wojewódzkie były dla nas bardzo 
udane. Paweł Kudłaty zajął wysokie VIII 
miejsce w biegach przełajowych w swo-
jej kategorii wiekowej, a  Rafał Czajka był 
XVIII, co jest również dobrą lokatą.

Tegorocznym Dniem Sportu włączy-
liśmy się także aktywnie do Sportowego 
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Turnieju Miast i Gmin, w którym biorą 
udział Gorlice. Wśród konkurencji rekre-
acyjnych odbyły się m.in. zawody wspi-

naczkowe, wyciskanie sztan-
gi, podciąganie na drążku. 
Na zakończenie rozegrany 
został mecz piłki siatkowej 
uczniowie – nauczyciele, 

wygrany przez wycho-
wanków.

Biegi przełajowe-drugie miejsce Pawła 
Kudłatego z klasy I a ZSZ

Biegi przełajowe

Uczennice ZST wraz z opiekunem Krzysztofem Jędrzejczykiem- Mistrzostwa Powiatu 
Gorlickiego Piłka Ręczna

Uczennice ZST- Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego Piłka Ręczna

Sprawdzanie swoich możliwości

Wyczyny na sali gimnastycznej

Siłacz  z ZST
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Cykliczne wydarzenia z życia szkoły
Dzień Otwarty

Wiosną tego roku młodzież szkół gimna-
zjalnych zapoznała się z ofertą edukacyjną 
szkół średnich podczas I Powiatowej Giełdy 
Zawodów Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się nasze stoisko, gdzie gimnazjaliści 
mogli zobaczyć pokaz sztuki fryzjerskiej 
w wykonaniu uczennic z klasy I c TZ. Gru-
pa taneczna prezentowała pokaz tańca 
współczesnego, a uczniowie klas I a i b 
TZ wykonywali projekt rysunku technicz-
nego w programie AUTO-CAD oraz przed-
stawiali pisanie aplikacji komputerowej 
w językach programowania Pascal, Delphi 
i C++. Gimnazjaliści mieli również okazję 
zobaczyć, jak wygląda praca z systemem 
wspomagania nauki języka angielskiego 
Alf. Ciekawie prezentowały się koszulki 
z napisem Jedna szkoła –wiele możliwości. 

W tym dniu również drzwi naszej 
szkoły były szeroko otwarte dla gimnazja-
listów, co pozwoliło im poznać bazę ZST, 
a także atmosferę panującą w szkole. Pokaz sztuki fryzjerskiej w wykonaniu uczennic z klasy I c TZ

Promocja ZST im W. Pola ZST im W. Pola- Super Szkoła
Uczennice i opiekunka SZOK-u M. Kukuła- 

Jasińska promują szkołę

Wszystkie drzwi są otwarte- gimnazjaliści 
w ZST im. W. Pola

Zielone Szkoły

Wyjazd na Zielone Szkoły to już na-
sza tradycja. Znani jesteśmy z tego, że 
umiemy łączyć wypoczynek z nauką. We 
wrześniu tego roku klasa II a TZ pod opie-
ką Doroty Walczyk, ks. Mariusza Fijałkie-
wicza i Bogusława Matały była na Zielonej 
Szkole w Zakopanem. W czasie zajęć mło-
dzież zdobywała wiedzę nie tylko z zakre-
su edukacji matematyczno-przyrodniczej, 
ale odbyła również szereg wycieczek tu-
rystycznych pod okiem doświadczonego 
przewodnika. 

Zielona Szkoła 
w Zakopanem- do-

kąd tym razem?

Zielona Szkoła w Zakopanem- na szlaku
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Sesje prozdrowotne
Sesje prozdrowotne to cykliczne im-

prezy w Zespole Szkół Technicznych. Te-
goroczne spotkanie odbywało się pod 
hasłem „Żyję bez ryzyka AIDS” i zostało 
zorganizowane  przez  Zespół do Spraw 
Promocji Zdrowia: Dorotę Walczyk i Bo-
gusława Matałę. Celem sesji było dostar-
czenie młodzieży podstawowej wiedzy 
i umiejętności mogących pomóc w doko-
nywaniu prawidłowych wyborów życio-
wych. W tym trudnym zadaniu pomagali 
prelegenci.

Uczymy się żyć bez ryzyka HIV - prelekcja

Uczymy się żyć bez ryzyka HIV- 
prelekcja M. Webera pracownika Monaru 

w Nowym Sączu

Prace konkursowe

Uczymy się żyć bez ryzyka HIV- część arty-
styczna sesji prozdrowotnej

Profesjonalną wiedzą na temat wiru-
sa HIV i wywołanej przez niego nieuleczal-
nej choroby AIDS dostarczyła gimnazjali-
stom i uczniom naszej szkoły dr n. med. 
Janina Kokoszka – Paszkot. O sytuacji  
epidemiologicznej w kraju i na świecie 
oraz  o realizacji programów profilaktycz-
nych dotyczących HIV mówiła Aneta Ho-
nek – pracownik Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej w Gorlicach. Z kolei Marek 
Podraza - opiekun Rejonowego Koła PCK 
zapoznał młodzież z rolą takich kół w śro-
dowisku.
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Powiatowy Turniej Motoryzacyjny

 26.04.2010 r. w ZST odbyły się Po-
wiatowe Eliminacje Turnieju Motoryza-
cyjnego. To już po raz dziewiąty  byliśmy 
gospodarzami turnieju W eliminacjach 
wzięło udział 12 drużyn ze szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu gorlickiego. Za-
wodnicy musieli się wykazać wiadomo-
ściami z historii polskiej motoryzacji, 
znajomością i budową poszczególnych 
podzespołów samochodów i motocy-
kli oraz praktycznymi umiejętnościami 
udzielania pomocy przedmedycznej.  Za-
wodnicy rywalizowali również na torze 
przeszkód, który musieli pokonać samo-
chodami i na motorowerze oraz dokonać 
zmiany koła w pojeździe.     Zwycięzcami 
zostali nasi uczniowie w składzie: Artur 
Zbylut, Piotr Ryba, Szymon Szydłowski, 
zdobywając Puchar Starosty Gorlickiego 
oraz główne nagrody – aparaty fotogra-
ficzne. II miejsce zajęła reprezentacja ZSZ 
w Bieczu, a III drużyna Zespołu Szkół Nr 1 
w Gorlicach. Drugi zespół startujący w na-
szych barwach  zajął VI miejsce.

Dyrektor ZST Renata Stępień otwiera Po-
wiatowy Turniej Motoryzacyjny

Zmagania motoryzacyjne

Pokazy ratownictwa medycznego

Rywalizacje w kategorii pierwsza pomoc

Finał Turnieju 
Wiedzy Motoryzacyjnej-

nagrody wręczają Starosta Gorlicki 
Mirosław Wędrychowicz 
i dyrektor ZST R. Stępień
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Pierwszoklasiści na start
To już kolejny w historii szkoły chrzest 

pierwszaków. W tym roku o miano super-
kotów walczyło pięć klas. Przedstawiciele 
zespołów dali z siebie wszystko, uczestni-
cząc w konkursach przygotowanych przez 
starszych kolegów. Po zaciekłych zmaga-
niach laur zwycięstwa przypadł klasie I c 
technikum.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Nauka pisania

 Trudna sztuka makijażu

….ale jaki efekt!

Czas na drugie śniadanie…. Picie mleka 
jest zdrowe!

To ciasteczko było pyszne!
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Prezentujemy umiejętności taneczne
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Nasz pierwszy bal…

Rokrocznie ważne miejsce w kalendarzu imprez zajmuje studniówka. W tym roku szkolnym uczniowie dwóch klas technikum z oso-
bami towarzyszącymi zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Klimat zabawy maturzystów i zaproszonych gości oddają zdjęcia.
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Grono pedagogiczne ZST i pierwszoklasiści  
roku szkolnego 2009/2010 z wychowawcami

Grono pedagogiczne ZST im W. Pola

Klasa  Ia T z wychowawcą Wiesławem Stecem
Zawód: technik pojazdów samochodowych
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Klasa Ib T z wychowawcą Jolantą  Probulską
Zawód: technik informatyk i technik elektryk

Klasa Ic T z wychowawcą Wiolettą Stabach-Wójcik
Zawód: technik usług fryzjerskich
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Klasa Ia ZSZ z wychowawcą Renatą Rybczyk
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Klasa Ib ZSZ z wychowawcą Michałem Wolskim
Zawód: elektromechanik
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Rada redakcyjna: Małgorzata Kukuła- Jasińska, Jolanta Probulska, Renata Rybczyk 

Z naszej oferty
Technikum
Umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu; daje pełne przygotowanie ogólnokształcące, 

co pozwala na kontynuację nauki na studiach wyższych dowolnego typu; nauka trwa 4 lata; 
zajęcia lekcyjne odbywają się 5 razy w tygodniu; w programie nauczania są zajęcia praktycz-
ne i miesięczne praktyki zawodowe, które organizuje szkoła; nauka kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu technika oraz maturą.

Rodzaje kierunków technicznych:
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik elektryk; specjalizacja: instalacje elektryczne
• Technik informatyk; specjalizacja: systemy zarządzania bazami danych
• Technik usług fryzjerskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy zawodowej; nauka trwa 3 lata; zajęcie lekcyjne 

odbywają się 3 razy w tygodniu w szkole; ponadto uczeń odbywa zajęcia praktyczne w Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego; nauka kończy się egzaminem potwierdza-
jącym kwalifikacje zawodowe, dalsze kształcenie można podjąć w liceum lub technikum 
uzupełniającym.

Rodzaje kierunków zawodowych:
• Elektromechanik
• Blacharz samochodowy
• Mechanik pojazdów samochodowych

Szkoły na podbudowie ZSZ i Szkoły Średniej:

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Nauka trwa 2 lata, pozwala uzupełnić wykształcenie i zdobyć maturę; zajęcia odbywają 

się w systemie zaocznym.

Szkoła Policealna dla Dorosłych
Nauka trwa 2 lata; zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w systemie wieczorowym, 

nauka kończy się egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu technika.

Wyzwania i nowości w nowym roku szkolnym 2010 / 2011:
- wdrażamy e – dziennik;
- realizujemy program „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”;
- wdrażamy modułowe kształcenie w zawodzie technik elektryk;
- wykorzystujemy możliwości platformy edukacyjnej „Fronter”;
- przygotowujemy się do obchodów 50-tej rocznicy powstania szkoły.

Drodzy Absolwenci ZST, październik 2011r. stanie się miesiącem wyjątko-
wym, będziemy bowiem obchodzić 50-lecie istnienia Naszej szkoły.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcemy serdecznie zaprosić absol-
wentów wszystkich roczników do udziału w uroczystościach. Mamy nadzieję, 
że będą one doskonałą okazją do spotkań koleżeńskich, odnowienia kontaktów 
i klasowych wspomnień.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.zstgorlice.of.pl


