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Drodzy Czytelnicy!
To już czwarty numer „Rocznika ZST”. Po okresie wielu spekta-

kularnych wydarzeń i jubileuszy przyszedł czas na wzmacnianie co-
dziennej współpracy w realizacji zadań szkoły. Jednak jak przystało 
na społeczność Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 
te niby zwyczajne działania nabrały jak zawsze niestandardowego, 
ale jakże pożądanego i ciekawego wyrazu.  Oczywiście miały one na 
celu coraz to efektywniejszą realizację wszystkich zadań, które mieli-
śmy przyjemność realizować dla swoich uczniów.

Jak zawsze było tego sporo. Strony rocznika tylko sygnalizują nie-
które działania, ale mam nadzieję, że przynajmniej w części gwaran-
tują poczucie przyjaznej, integralnej atmosfery ich realizacji. Bo jak 
inaczej interpretować przystąpienie szkoły do projektu „Gorlicka Duża 
Rodzina” czy zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w realizację programu międzyna-
rodowej współpracy „Mniej stresu – lepsze rezultaty” w ramach ogólnopolskiej akcji COMENIUSA.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” czy działania Instytutu Przedsiębiorczo-
ści i Wirtualnej Akademii CISCO to także projekty oparte na szerokiej współpracy.

Można by  sugerować jeszcze inne artykuły naszego szkolnego pisma, ale sądzę, że odkryjecie 
je Państwo sami.

Przyjemnej lektury wszystkim, a tych bardziej wnikliwych i krytycznych czytelników zaprasza-
my, jak zawsze do wyrażania swoich opinii i sugestii.

Z poważaniem:
Renata Stępień

Dyrektor ZST

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
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Wszyscy razem – 
Powyższe hasło to nie pusty 

slogan, ale sposób na budowanie 
relacji w Zespole Szkół Technicz-
nych i udowodniliśmy to niejeden 
raz. Dobra współpraca wszystkich 
pracowników przyniosła już wy-
mierne efekty w postaci 53. miej-
sca wśród techników wojewódz-
twa małopolskiego w XIV edycji 
Ogólnopolskiego Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 2012, przy-
gotowanego przez Perspektywy 
i Rzeczpospolitą. Opublikowany 

raport potwierdza, że 
jesteśmy jedną z naj-
lepszych placówek 
w powiecie gorlickim 
i województwie ma-
łopolskim kształcą-
cą młodzież w za-
wodach: technik 
pojazdów sa-
mochodowych, 
technik infor-
matyk, tech-
nik elektryk 
i  t e c h n i k 
usług fryzjer-

skich.
Ponadto na uwa-

gę zasługuje fakt, że uczniowie 
ZST z klas technikum fryzjerskiego 
włączyli się w ogólnopolską i ogól-
nogorlicką akcję wspierania rodzin 
wielodzietnych. Młodzi adepci sztu-
ki fryzjerskiej zaproponowali swoje 
usługi dzieciom z rodzin objętych 
programem. Dwa razy w tygodniu 
pod okiem pani Joanny Sochy 
nieodpłatnie obcinają i modelu-
ją włosy, a także wykonują drob-
ne zabiegi pielęgnacyjne. Należy 
podkreślić, że uczennice poświę-
cają swój wolny czas, pomagając 
innym z potrzeby serca. „Dzięki 
tej akcji może-
my wspomóc 
potrzeby rodzin 
wielodzietnych, 
a zarazem szli-
fować swoje 

umiejętności fryzjerskie” – mówią 
uczennice ZST. Miło nam poin-
formować, że inicjatywa naszych 
szkolnych fryzjerek włączenia się 
do akcji „Gorlicka Duża Rodzina” 
cieszy się coraz większą  popular-
nością.

Zapraszamy do odwiedza-
nia naszej pracowni. Zapewnia-
my profesjonalną usługę w miłej 
i przyjacielskiej atmosferze. 

Przystąpienie do programu 
„Gorlicka Duża Rodzina” stało się 
możliwe dzięki podpisaniu umowy 
o współpracy przez Panią Dyrek-
tor ZST w Gorlicach Renatę Stę-
pień z Burmistrzem Miasta Gorlice 
Panem Witoldem Kochanem. In-
spiratorem pomysłu był Pan Jerzy 
Pawłowski, nasz szkolny konser-
wator, a właściwie złota rączka. 
Tak, tak to nie błąd ani primaapri-
lisowy żarcik. Pan Jurek jeszcze 
nieraz pozytywnie nas zaskoczy 
i nie tylko on. 

Praca naszych pań z admi-
nistracji również zasługuje na 
uwagę. Szkolny sekretariat  jest 
zwykle pierwszym miejscem, któ-
re odwiedzają uczniowie, rodzice 
i nauczyciele, dlatego wyobraże-
nie o ZST kształtuje się najczę-
ściej na podstawie kontaktu z jego 
pracownikami. Nie każdy jednak 
zdaje sobie z tego sprawę, że od 
codziennej solidnej pracy naszych  
pań sekretarek Józefy Dopierały 
i Jadwigi Morańdy aż tyle zależy. 
Również bez zaangażowania pani 
Grażyny Szury - księgowej nie-
możliwe byłoby codzienne funk-
cjonowanie ZST i sprawne zarzą-
dzanie funduszami. Swój wkład 
w pracę szkoły mają również panie 
z obsługi: Elżbieta Kumorkiewicz, 

Jadwiga Siko-
ra i Krystyna 
Wokurka  oraz 
pan konserwa-
tor Andrzej Ja-
nik. Dzięki ich 

wysiłkowi mo-
żemy cieszyć  
się porządkiem 
w naszym oto-
czeniu i mamy 
pewność, że 
szkol-
n y 
sprzęt 
i wypo-
s a ż e -
nie nas 
nie za-
wiodą.

N a -
l e ż y 
podkre-
ślić, że 
w naszej 
s z k o l e 
wszyscy czujemy 
się odpowiedzialni 
za atmosferę, efekty 
oraz relacje 
p l a c ó w k i 
ze środo-
wisk i em. 
W i e l e 
razy Pa-
nie z ad-
ministracji 
i  obsługi 
udowod-
niły, że 
z n a j ą 
się nie 
tylko na 
swojej pracy. 
Dz ięku jemy, 
że jesteście 
i  w s p i e r a c i e 
dyrekcję, na-
uczycieli oraz 
uczniów.

jeden cel
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Dobra współpraca przynosi wymier-
ne korzyści również w dziedzinie na-
uczania, wszyscy cieszymy się z sukce-
sów naszych uczniów. W roku szkolnym 
2012/2013 najlepsze wyniki w nauce 
osiągnęła Joanna Szczerba z klasy III c 
technikum ucząca się w zawodzie tech-
nik usług fryzjerskich. Nasza uczennica 
odebrała list gratulacyjny potwierdza-
jący otrzymanie stypendium Prezesa 
Rady Ministrów podczas uroczystego 
spotkania 14 grudnia w MCDN w No-
wym Sączu. Joanna oprócz wysokich wyników w nauce osiąga sukcesy 
w konkursach recytatorskich, teatralnych i muzycznych.

Stypendium
Prezesa Rady Ministró

w

Szkolni Prymusi
W Zespole Szkół Technicz-

nych nie brakuje także innych 
uczniów wyróżniających się 
w nauce i nagradzanych sty-
pendiami. W tym roku szkolnym 
sesja prozdrowotna była oka-
zją do wręczenia stypendiów 
za wysokie wyniki w nauce. 
Z rąk starosty gorlickiego 
pana Mirosława Wędrycho-
wicza oraz pani dyrektor 
Renaty Stępień stypendia 
otrzymali: Marta Gładysiewicz 
z klasy III c T, Ilona Matuszyk 
z klasy IV c T, Jerzy 
Wszołek z klasy II b 
T, Sławomir Lisowicz 
z klasy IV b T i Piotr 
Wójcik z klasy II ZSZ. 
Wszystkim stypendy-
stom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukce-
sów.
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„Mniej Stresu – 

        Nasi technicy górą
Czy jesteśmy szkołą  suk-

cesu? Bez wątpienia, ponie-
waż nasi absolwenci  mogą 
poszczycić się sukcesami za-
wodowymi na szczeblu cen-
tralnym. W finale VI Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
o Dyplom i Nagrodę Preze-
sa SIMP-u dla absolwentów 
średnich szkół technicznych 

„Technik Absolwent 2012” nagro-
dy i dyplomy otrzymali: Andrzej 
Bobola - III miejsce w zawodzie 
technik elektryk, Rafał Szymanek 
– wyróżnienie w zawodzie technik 
elektryk, Piotr Hudzik – wyróżnie-
nie w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych. Laureaci nagród 
kontynuują sukcesy absolwentów 
z lat poprzednich.

Lepsze Rezultaty”
„Mniej Stresu – Lep-

sze Rezultaty” (Less 
Stress Improved Re-
sults) to myśl przewod-
nia i zarazem tytuł nowe-
go projektu Comenius, 
którego współuczestni-
kiem w roku szkolnym 
2012/2013 została na-
sza szkoła. Wraz z pla-

cówkami partnerskimi ze 
Szwecji, Włoch i Turcji 
będziemy go realizować 
przez najbliższe dwa 
lata. Szkolnym koordy-
natorem projektu jest 
Wioletta Stabach – Wój-
cik. Celem przedsięwzię-
cia jest przede wszyst-
kim wypracowanie 

metod zwalczania stresu 
oraz poprawy zdrowia 
psychicznego zarówno 
uczniów, jak i nauczy-
cieli. Możemy się po-
szczycić, że nasz uczeń 
Daniel Pabis z klasy II 
bT opracował najlepszy 
projekt i wygrał konkurs 
na logo.

Spotkanie w Szwecji
Pierwsza wizyta partnerskich szkół w ramach realizacji projektu odbyła się w dniach od 13 do 17 listo-

pada 2012r. w Helsingborgu w Szwecji. Wzięli w niej udział uczniowie naszej szkoły: Angelina Szura (III 
bT), Kamil Wanic (III bT), Jacek Osika (III bT), Daniel Antas (III b T), Agnieszka Mituś (III cT) oraz Aneta 
Janas (III cT) wraz z opiekunami Wiolettą Stabach - Wójcik i Markiem Potempą. W spotkaniu uczestniczyli 
również młodzież i nauczyciele ze szkół z Włoch oraz Turcji. 

A oto relacje uczestników pobytu za granicą: 
13 listopada 2012 – przyjazd do Helsingborga i pierwsze spotkanie z gospodarzami projektu.
14 listopada 2012 – wspólne obrady i prezentacja krajów ojczystych przez przedstawicieli 

młodzieży. Dyskusja na temat przyczyn wzmożonego stresu wśród europejskich nasto-
latków. Miłym przerywnikiem w pracy było zwiedzanie szkoły gospodarzy, oglądanie 
urokliwych zakątków Helsingborga i kosztowanie specjałów szwedzkiej kuchni.

15 listopada 2012 – udział w praktycznych zajęciach na temat sposobów uwalniania 
organizmu od nadmiaru negatywnych emocji wywołujących stres, a także moż-
liwość wypróbowania tych technik na swoich kolegach i koleżankach.

16 listopada 2012 – dzień odpoczynku w rezerwacie przyrody położonym w pobli-
żu Helsingborga. W czasie wycieczki podziwialiśmy wspaniałe widoki z klifu na 
morze i góry oraz Danię widniejącą w oddali. W tym dniu wspólnie ustaliliśmy 
terminy kolejnych spotkań w ramach projektu. 

17 listopada 2012 – dzień pożegnań i czas naszego wyjazdu z Helsingbor-
ga. 
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Oswajanie stresu
Realizując założenia projektu COMENIUS Mniej Stresu-Lep-

sze Rezultaty, zorganizowany został w naszej szkole cykl warsz-
tatów z elementami treningów antystresowego i koncentracji uwa-
gi. Wzięła w nich udział liczna grupa młodzieży z naszej szkoły. 
Pozytywne efekty walki ze stresem zarówno wśród uczniów, jak 
i nauczycieli można już zaobserwować na zajęciach szkolnych.

Spotkanie we Włoszech 
Druga wizyta w ramach pro-

jektu Comenius Mniej Stresu- 
Lepsze Rezultaty trwała od 9 do 
13 kwietnia 2013. Tym razem 
uczniowie naszej szkoły: Natalia 
Dobek (IIBT), Joanna Szczerba 
(IIICT), Mateusz Roman (II BT), 
Sebastian Świerzowski (II BT), 
Witold Szura (IIIBT) oraz Domi-
nik Ryba (IIIBT) wraz z opieku-
nami Wiolettą Wójcik i Markiem 
Potempą udali się do Włoch, do 
miejscowości Massafra.

Jaki był plan pobytu naszej 
grupy we Włoszech przedstawia 
Natalia Dobek:
9 kwietnia 2013 - przylot do mia-

sta Bari i podróż do Massafry, 
gdzie czekali na nas gospo-
darze imprezy. 

10 kwietnia 2013 - spotkania 
i wspólne warsztaty relaksu-
jące. Ciekawym elementem 
porannej części programu 
było wysłuchanie koncer-
tu muzyki poważnej szkol-
nego zespołu muzycznego. 
W części roboczej spotkania 
przedstawiono prezentacje 
dotyczące dnia codzienne-
go przeciętnego nastolatka. 
A reprezentanci naszej grupy, 

Joanna Szczerba i Mateusz 
Roman, w ciekawy sposób 
przedstawili trudy dnia co-
dziennego polskiego ucznia, 
wskazując jednocześnie na 
pozytywne aspekty stresu bę-
dącego motywacją do pracy. 

11 kwietnia 2011 - dzień pe-
łen niezapomnianych wra-
żeń - wycieczka autokarowa 
do miejscowości Castellana 
Grotte, gdzie zwiedzaliśmy 
podziemne jaskinie. W porze 
obiadowej udaliśmy się na 
wspólny piknik na świeżym 
powietrzu pod hasłem „slow 
food against stress”, czy-
li „wolne jedzenie przeciwko 
stresowi”. Była to lekcja ma-
jąca na celu uświadomienie 
młodzieży jak ważne jest spo-
żywanie zdrowych posiłków 
bez pośpiechu, zwłaszcza 
w chwilach wzmożonej pra-
cy umysłowej i w sytuacjach 
stresowych. 

 12 kwietnia 2013 – dzień pracy 
i warsztatów poświęconych 
skupieniu uwagi oraz relaksa-
cji ciała. Metody „oswajania 

stresu” przybliżyła zaproszo-
na aktorka, zdradzając tech-
niki stosowane przez artystów 
przed występami. Uczestnicy 
zajęć bardzo chętnie anga-
żowali się we wszystkie ćwi-
czenia, które miały na celu 
nie tylko relaksację, ale rów-
nież nabranie pewności sie-
bie i odwagi w przekazywa-
niu swoich myśli i odczuć. 
Była to niewątpliwie ciekawa 
i skuteczna metoda walki ze 
stresem, którą z pewnością 
wykorzystamy. 

13 kwietnia 2013 - niestety nasz  
pobytu we Włoszech dobiegł 
końca. Przyszedł czas poże-
gnania i powrotu do Polski. 
Cieszył nas jedynie fakt, że 
to my będziemy gospodarza-
mi kolejnego spotkania w ra-
mach projektu Comenius. 
Zatem do zobaczenia w paź-
dzierniku w naszej szkole.
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W ramach innego programu 
międzynarodowego - Leonardo da 
Vinci prawdopodobnie już w tym 
roku, dokładnie w listopadzie, kil-
ku uczniów z Francji będzie odby-
wać praktyki zawodowe w Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Gorlicach. Z tym 

Szkoła

lokalna o zasięgu 

globalnym -
goście z Francji

Projekt Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce

„Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce” to pro-
jekt województwa małopolskiego 
realizowany w latach 2010-2014. 
Jego głównym celem jest wzmoc-
nienie kształcenia zawodowego 
i skuteczniejsze połączenie ofer-
ty edukacyjnej z potrzebami rynku 
pracy. 

N a -
s z a 
m ł o -
d z i e ż 
od po-
c z ą t -
k u 
i s t -
n i e -

nia projek-
tu korzysta z jego bogatej 

oferty zajęć. Szczególną popular-
nością cieszą się kursy i szkolenia 
zawodowe, zwłaszcza na prawo 
jazdy kategorii B, wycieczki zawo-
doznawcze, nauka branżowych ję-
zyków obcych. 

A w co obfitował rok szkolny 
2012/13 prezentujemy poniżej:

Nasza drużyna w składzie Al-
bert Rakoczy i Jakub Augustyn 
z klasy IV bT reprezentowała 
szkołę oraz Powiat w II edycji 
konkursu Mam zawód. Mam 
fantazję. Konkurs odbył się 16 
października w Zespole Szkół 
Łączności w Krakowie. Nasi 
uczniowie pod opieką Roberta 
Chrząszcza startowali w bran-
ży informatycznej. 

21 czerwca po raz kolejny grupa 
uczniów z ZST odebrała Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputero-
wych ECDL CORE. Uzyskanie cer-
tyfikatu poprzedzone było kilkumie-
sięcznym szkoleniem oraz zdaniem 

przez uczniów egzaminów. W tym 
roku certyfikat uzyskali uczniowie 
z klas III b T oraz II b T. 

W ramach projektu odbyły się 
również cztery wyjazdy na staż-
-wizytę zawodoznawczą. Celem 
wycieczek było, między innymi 
poznanie cech i funkcji współcze-
snego zakładu pracy, zapoznanie 
się z jego strukturą organizacyjną 
i działalnością na rynku, przyjrzenie 
się nowym technologiom w swojej 
branży, uświadomienie znaczenia 
trafnego wyboru zawodu na ścież-
ce kariery zawodowej, poznanie 
sposobów pozyskiwania i analizo-
wania informacji zawodowej, a tak-
że uzyskanie praktycznej wiedzy 
zawodoznawczej.

 7 

Z 
ży

ci
a 

sz
ko

ły

faktem związana była nieco-
dzienna wizyta gości znad Se-
kwany. 17 czerwca odwiedzili 
nas nauczyciele z francuskiej 
ponadgimnazjalnej szkoły zawo-
dowej, kształcącej w kierunkach 
elektrycznych, elektronicznych 
i informatycznych oraz uczącej 
kowalstwa i szklarstwa 
artystycznego. Celem 

wizyty było zapoznanie się z wa-
runkami nauki i wyposażeniem na-
szej szkoły oraz CKPiU. 
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Ostatnia w tym roku szkol-
nym wycieczka zawodoznaw-
cza odbyła się 5 czerwca do 
Krakowa. Tym razem grupa 
elektryków pod opieką Michała 
Wolskiego zwiedzała Elektro-
ciepłownię EDF Polska, między 
innymi zapoznała się z proce-
sem produkcji ciepła i energii 
elektrycznej dostarczanych do 
większości krakowskich miesz-
kań, firm i instytucji. Druga gru-
pa - fryzjerek pod opieką Joanny 
Sochy udała się do salonu fry-
zjersko-kosmetycznego „Angel” 
w Krakowie. Tam nasze uczen-
nice miały możliwość obserwacji 
mistrzów przy pracy oraz wyko-
nania praktycznych ćwiczeń fry-
zjerskich.

 

Pierwszy wyjazd odbył się 9 listopada. 15 - 
osobowa grupa samochodziarzy pod opieką Wie-
sława Steca zwiedziła fabrykę samochodów MAN 
Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach. Młodzież 
z wielkim zainteresowaniem śledziła proces mon-
tażu pojazdów ciężarowych w MAN-ie i w  ich gło-
wach rodziła się nieodparta chęć przetestowania 
ich podczas próbnej jazdy.

Druga wycieczka zawodowa miała miejsce 24 listopada 2012r. 
Tym razem nasze fryzjerki  pod opieką Lucyny Dumy i Joanny Sochy 
odwiedziły XI Festiwal Fryzjerski HAIR FAIR i Kosmetyczny BEAUTY 
FAIR w Sosnowcu. Uczennice miały możliwość obejrzenia nowocze-
snego wyposażenia salonu fryzjerskiego. Ponadto poznały nowości 
w zakresie produktów pielęgnacyjno-regenerujących do ciała i włosów.

Zafascynowani motoryzacją technicy pojazdów samochodowych zorganizowali kolejną 
wycieczkę, tym razem grupa 29 uczniów 28 maja odwiedziła Fabrykę Fiata Auto Poland 
w Tychach.

 Zwiedzanie fabryki rozpoczęliśmy od obejrzenia prezentacji multimedialnej z historią 
zakładu, a zakończyliśmy zwiedzaniem hal produkcyjnych i linii montażowych produkowa-
nych pojazdów Fiat 500, Lancia Ypsilon II-włoskiego stylu motoryzacji. 
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 Nowością w realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodo-

wego w Małopolsce” były wakacyjne staże u przedsiębiorców. Grupa na-

szych uczniów, zamiast odpoczywać od szkolnych obowiązków i odda-

wać się beztroskiej zabawie, wybrała pracę. W 8 firmach działających na 

lokalnym rynku, które przystąpiły do współpracy, dokładnie przez cztery 

tygodnie zdobywali pierwsze doświadczenie w pracy oraz dodatkową 

wiedzę i umiejętności zawodowe. Szkolna komisja rekrutacyjna w opar-

ciu o regulamin wytypowała do udziału w stażu po 3 uczniów kształ-

cących się w zawodzie technik informatyk i technik pojazdów samo-

chodowych oraz 9 uczennic w zawodzie technik usług fryzjerskich. Od 

1 lipca w trakcie swojej pierwszej pracy było 7 uczniów, a kolejne 8 osób 

rozpoczęło ją od 1 sierpnia. Bez wątpienia dla młodzieży udział w tym 

projekcie poszerzył ich kwalifikacje zawodowe i uczynił ich atrakcyjny-

mi na rynku pracy. A potem jako absolwenci będą mogli pochwalić się 

nie tylko zdobytą wiedzą teoretyczną, ale też doświadczeniami zawodo-

wymi. Wynagrodzenie za pracę w formie stypendium stażowego mogli 

przeznaczyć na zrealizowanie swoich planów na dalszą część wakacji.  

A co o tym projekcie mówią sami stażyści:

Asia
„wakacyjny staż można uznać za interesujący sposób na spędzenie 

miesiąca wakacji”

Daniel 

„jest to spora szansa, żeby zadbać o swoją przyszłość i można za-

robić parę groszy”

Natalia

„to dobry sposób na wakacyjne lenistwo oraz możliwość wzbogace-

nia CV i zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy”

Damian 

„zweryfikuję w ten sposób swoje wyobrażenie o moim przyszłym fa-

chu i przekonam się, czy takie zajęcie mi odpowiada” 

Grupa uczniów, którzy nie zakwalifi-
kowali się do wyjazdu w ramach projek-
tu może wziąć udział w wycieczkach za-
wodowych organizowanych przez SIMP. 
Dnia 18 października członkowie szkolne-
go koła  z klasy IVa T uczestniczyli w wy-
cieczce do fabryki General Motors Manu-
facturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Nasi mechanicy pojazdów samochodo-
wych z zainteresowaniem przyjrzeli się 
produkcji różnych modeli Opla, marki do-
brze im znanej, powszechnej na polskich 
ulicach. Zwiedzane wydziały przybliżyły 
przyszłym fachowcom zaawansowane 
technologicznie systemy produkcji, które 
znali tylko z podręczników. W wycieczce 
brali udział wychowawca klasy 
Wiesław Stec oraz opiekun 
Szkolnego Koła SIMP Je-
rzy Bubak. Organiza-
torem wyjazdu był 
Prezes Oddzia-
łu SIMP w Gor-
licach Jarosław 
Mocarski.

 

Planowanie kariery

Zespół Szkół Technicznych 
jest szkołą, która dużą wagę przy-
wiązuje do przygotowania uczniów 
do wejścia na rynek pracy i kształ-
ci postawy przedsiębiorcze, stąd 
w tak wielu przedsięwzięciach 
z tej dziedziny uczestniczy nasza 
młodzież. Niewątpliwie przyczynia 
się do tego działalność Szkolnego 
Ośrodka Kariery działającego pod 
kierownictwem pani Małgorzaty Ku-
kuły-Jasińskiej.
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Droga do kariery
W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do kampanii organizowa-

nej przez portal Klucz Do Kariery. Celem tej akcji jest uświadomienie mło-
dzieży, że sama może kształtować własną ścieżkę do sukcesu, zgodną 
z osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Kampania re-
alizowana jest za pomocą Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Za-
wodowych dostępnego na stronie www.kluczdokariery.pl

Dzięki tej kampanii uczniowie poszczególnych klas będą mogli świa-
domie planować ścieżkę kariery zawodowej. Testy zawodowe umożliwią 
wybranie najbardziej odpowiedniego zawodu, uwzględniając predyspozy-
cje ucznia. Wszystko to jest możliwe drogą elektroniczną poprzez kwestio-
nariusze połączone z bazą uczelni oraz katalogiem zawodów. 

Na to i inne pytania zwią-
zane z maturą stara się odpo-
wiedzieć Krakowski Salon Ma-
turzystów, który już od sześciu 
lat zaprasza uczniów ostatnich 
klas szkół ponadgimnazjalnych. 
Tak było i w tym 
roku. 18 wrze-
śnia przedstawi-
ciele naszych klas 
czwartych wraz z wychowaw-
cami Jolantą Probulską i Wiolet-
tą Stabach – Wójcik mieli moż-
liwość otrzymania konkretnych 
wiadomości na temat egzaminu 
maturalnego w roku 2013 oraz 
informacji o zasadach rekru-
tacji do szkół wyższych na rok 
akademicki 2013/2014. W pro-

A Ty,
jaką drogę

wybierze
sz?

gramie imprezy były spotkania 
z ekspertami OKE 
poświęcone maturze 

z przedmiotów obo-
wiązkowych i dodatkowych 

oraz prezentacje ofert wyższych 
uczelni. 

 Pobyt naszych uczniów 
„na salonach” z pewnością nie 
był stratą czasu. Dostarczył rze-
telnych informacji na temat eg-
zaminu maturalnego, rozwiał 
wiele wątpliwości związanych 
ze zdawaniem różnych przed-
miotów, udzielił odpowiedzi 
na wiele uczniowskich pytań. 
Utwierdził w wybranej drodze 
dalszego kształcenia lub rozto-
czył wizję wyboru innej.

Dzień Otwartych Drzwi  
w PWSZ w Nowym Sączu

Nasi maturzyści z klasy IV a T wraz z opiekunem 
Wiesławem Stecem mogli się również zapoznać z ofer-
tą PWSZ w Nowym Sączu, ważną dla naszych uczniów 
nie tylko ze względu na jej położenie w pobliżu Gorlic, 
ale również proponowane kierunki kształcenia. Spo-
tkanie akademickie w Instytucie Technicznym uczel-
ni promowało kierunki matematyczne, przyrodnicze 
i techniczne. W formie ciekawych prezentacji multime-
dialnych oraz pokazów zaprezentowano ofertę eduka-
cyjną PWSZ z Nowego Sącza, Krosna i Tarnowa. 
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Do sukcesu jeden krok
Idea Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na stałe gości w naszej szkole. Ta ogólnoświa-

towa inicjatywa ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Przez siedem dni 
w listopadzie miliony młodych osób na całym świecie mają okazję spotkać doświadczonych ludzi, 
którzy odnieśli sukces. Najbardziej młodych interesuje jak założyć i prowadzić własną firmę, w ja-
kiej branży można dzisiaj osiągnąć sukces. W ramach tego przedsięwzięcia 15 listo-
pada przyszli młodzi przedsiębiorcy z klasy II BT po opieką Roberta Chrząszcza 
i Małgorzaty Kukuły-Jasińskiej uczestniczyli w szkoleniu „Ze-
wnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej - po-
zyskiwanie funduszy z budżetu Unii Europejskiej” oraz wykła-
dzie: „Zarządzanie i marketing w małej firmie” zorganizowanych 
przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Sączu. Zdobyte informacje staną się na pewno 
inspiracją do rozwoju własnej kariery.

Targi Edukacyjne  
Festiwal Zawodów w Małopolsce

Kolejną propozycją z dziedziny przedsiębiorczości był Festiwal 
Zawodów w Małopolsce. Ten projekt pomaga gimna-
zjalistom w wyborze najbardziej odpowiedniej ścieżki 
kształcenia. Przez trzy dni od 21 do 23 marca w Kra-
kowie ofertę szkolnictwa zawodowego prezentowały 
53 szkoły. W jednym miejscu można było zobaczyć 
pokaz praktycznych umiejętności uczniów szkół za-
wodowych biorących udział w projekcie „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”. 

Na targach nie mogło zabraknąć również ZST. Pani 
Małgorzata Kukuła-Jasińska, szefowa Szkolnego Ośrod-
ka Kariery uczestniczyła w konferencji „Wy-
zwania dla doradztwa zawodowego”. Spo-
tkanie umożliwiało wymianę doświadczeń, 
dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy 
w tworzeniu systemu ustawicznego poradnic-
twa zawodowego. 

Drugim ważnym akcentem naszej obec-
ności na targach był udział uczniów Pawła 
Szurka, Grzegorza Drzymały i Władysława 
Ziomka z klasy III b ZSZ kształcącej w zawo-
dzie elektromechanik w festiwalu. Reprezen-
towali oni Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Gorlicach w branży mecha-
niczno-mechatronicznej. Na swoim stoisku 
zaprezentowali, m.in. pokaz rozruchu elek-
trycznego silnika klatkowego. Warto przypo-
mnieć, że uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną 
naukę zawodu właśnie w CKPiU w Gorlicach. 
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Prosto z giełdy
Istotne dla ekonomii terminy przybliżyły II Warsztaty Giełdo-

we zorganizowane 14 maja w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 40-osobowa grupa młodzieży ak-
tywnie uczestniczyła w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, które 
miały formę wykładów, warsztatów oraz gry edukacyjnej. 

Podczas poszczególnych paneli uczniowie mogli zdobyć lub rozwinąć 
swoją wiedzę, między innymi na takie tematy jak: historia Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, rynki finansowe - czyli gdzie i z kim grać, krachy, 
hossy i bessy - kiedy być chciwym, kiedy się bać, strategie inwestycyjne - tysią-
ce sposobów na zarabianie, jak wybrać właściwy.

Uczestnicy mieli również możliwość za-
stosowania teorii w praktyce, próbując swo-
ich sił jako inwestorzy w przygotowanej 
i prowadzonej przez Koło Naukowe Inferno 
grze giełdowej „Mini Giełda”. 

Planujemy 

Praca czeka za rogiem? Targi Pracy
Dzisiaj w niesprzyjających warunkach ekonomicznych każdy młody człowiek musi mieć świadomość, że klu-

czem do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy jest umiejętność aktywnego i elastycznego planowania kariery 
zawodowej. W tym celu tradycyjnie już od kilku lat organizujemy w ZST cykl spotkań z preorientacji zawodowej 
prowadzonych przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu. 

Ponadto rokrocznie młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczy w Targach Pracy, organizowanych przez 
Filię Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Gorlicach. Uczestnicy X Targów Pracy, które 
odbyły się 8 kwietnia, mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy prezentowanymi przez kilkunastu pra-
codawców, a także z usługami rynku pracy ofero-
wanymi przez OHP oraz partnerów rynku pracy, 
ofertą kursów i szkoleń, programami aktywizacji 
zawodowej.

swoją 
przyszłość !

Kolejne zajęcia warsztatowe z dziedzi-
ny przedsiębiorczości, tym razem pod hasłem 

„Twoja przyszłość, Twoja kariera”, prowadzone przez do-
radcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Za-

wodowej w Nowym Sączu odbyły się 22 maja 2013r. Uczniowie klasy III 
bT przez 4 godziny zdobywali informacje jak planować swoją przyszłość 
edukacyjno-zawodową, zapoznali się z barometrem rynku pracy i ocze-
kiwaniami pracodawców, ponadto szukali drogi do sukcesu i pomysłu na 
swoją karierę. Jak się okazało ciekawych pomysłów było wiele, miejmy 
nadzieję, że w większości uda się je zrealizować. Warto pamiętać, że 
podstawą sukcesu jest umiejętne zaplanowanie swojej ścieżki eduka-
cyjno-zawodowej, bo „gdy statek nie wie, do jakiego portu ma zawinąć, 
żaden wiatr mu nie sprzyja”.

Uczenie się na przyszłość
Co to znaczy być przed-

siębiorczym? Czy łatwo 
zrobić karierę? Na te i wie-
le innych pytań można 
było usłyszeć odpowiedzi 
7 czerwca w naszej szko-
le w ramach Małopolskiego 
Dnia Uczenia się. Tematem 
przewodnim tegorocznego 
przedsięwzięcia była sze-
roko rozumiana przedsię-
biorczość. Zorganizowane 
wydarzenia miały charakter 
warsztatów, szkoleń, spo-
tkań, seminariów i wielu in-
nych działań promujących 
ideę uczenia się przez całe 
życie. 

Dwie grupy uczniów 
naszej szkoły wzięły udział 
w projekcie edukacji ekono-
micznej z wykorzystaniem 
gry planszowej Chłopska 
Szkoła Biznesu, która jest 
symulacją działal-
ności gospodar-
czej. Wynik roz-
grywek zależał 
od wykazanej ini-
cjatywy, umiejęt-
ności targowania 
się i kreatywności 
gracza. W trak-
cie zajęć ucznio-
wie nabyli nowe 
u m i e j ę t n o ś c i , 
m.in. zarządzania 
posiadanymi do-
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I Powiatowy 
Konkurs o 

Przedsiębiorczości
Tak wiele działań podejmowanych w naszej 

szkole w dziedzinie przedsiębiorczości propagu-
je tę dziedzinę wiedzy wśród uczniów i zachęca 
do udziału w konkursach. Dnia 28 maja ucznio-
wie klasy III b T: Mirosław Skrobot, Dawid Przy-
bek, Mateusz Haluch, Kamil Wanic oraz Piotr 
Mruk pod opieką Pani Dyrektor Renaty Stępień 
wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Wiedzy 
o Przedsiębiorczości. Konkurs odbył się w ZS nr 
1, patronat nad nim objął Pan Starosta Mirosław 
Wędrychowicz. W zmaganiach wzięło udział 29 
uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych Po-
wiatu Gorlickiego, a zwycięzca rywalizacji uzyskał 
tytuł : „Lider Przedsiębiorczości 2013” oraz nagro-
dę ufundowaną przez głównego sponsora – Bank 
Pekao S.A. Tym razem 
najlepsza była 
u c z e n n i c a 
g o r l i c k i e -
go ekono-
mika, ale 
nasi in-
formatycy 
i  e lek t ry -
cy też po-
kazali, że 
zagadnienia 
ekonomiczne 
oraz ich od-
ważne i kre-
atywne za-
stosowania, tak niezbędne przy 
tworzeniu własnej firmy, nie są im obce i nie stwa-
rzają większych problemów. Gratulujemy udziału 
w zmaganiach oraz osiągniętych wyników.

Uczenie się na przyszłość
brami, komunikacji i nego-
cjacji handlowych. 

W kolejnym dniu uczest-
nicy zajęć z klasy III c T 
zgłębiali tajniki planowania 
swojej ścieżki życiowej i wy-
znaczania sobie celów na 
warsztatach: Co to znaczy 
„zrobić karierę” – być jak Bill 
Gates - filozofia planowania 
własnego rozwoju zawodo-
wego, prowadzonych przez 
panią psycholog z Poradni 
Psychologiczno-Pedago-
gicznej. Z kolei pani Ewa 
Przesławska – nasza szkol-
na bibliotekarka - poprowa-
dziła dla klasy II a T zajęcia 
„Jak uczyć się szybko i pra-
cować efektywnie”. Intere-
sującym wydarzeniem tego 
dnia były spotkania z przed-
stawicielami różnych zawo-
dów, którzy w bardzo cie-
kawy sposób wprowadzili 
uczniów w świat swoich pro-

fesji. O tajni-
kach zawodu 
informatyka 
opow iada ł 
dla klasy I b 
T pan Kon-
rad Mosoń. 
Na tom ias t 
klasy I c T i II 
c T – tech-
nik usług 
fryzjerskich 

w świat fryzjerstwa wprowa-
dziła pani Danuta Miszczak. 

Główny organizatorem 
i koordynatorem wszelkich 
wydarzeń, które miały miej-
sce w naszej szkole w ra-
mach MDU był Szkolny 
Ośrodek Kariery prowadzo-
ny przez Małgorzatę Kukułę 
- Jasińską.

Małopolski Dzień Ucze-
nia cieszył się wielka po-
pularnością wśród naszych 
uczniów, świadczą o tym 
wypowiedzi:

„Bardzo ciekawe spo-
tkanie, warto było w nim 
uczestniczyć i myślę, że nie 
skończy się tylko na jednym 
spotkaniu. Będę się starać 
bardziej pogłębiać swoją 
wiedzę”.

„Dowiedziałem się jak 
zostać najlepszym i do-
brze zarabiającym informa-
tykiem; zaproszony gość 
podał nam kilka kierunków 
studiów, na które można wy-
brać się po szkole średniej”.

 „Spotkanie to uświa-
domiło mi, że w życiu trze-
ba dążyć do celu, który się 
zaplanowało, nie poddawać 
się”.

 Nasz szkolny „mistrz ekonomii”
Rozwijanie zainteresowania przedsiębiorczością przynosi wymierne efekty w postaci nagród. Finał Konkursu Wiedzy Eko-

nomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 
19 kwietnia był dla nas bardzo szczęśliwy. Spośród ponad dwustu uczestników eliminacji regionalnych wyłoniono 32. Z naszego 
powiatu zakwalifikowało się tylko dwóch uczestników, co świadczy o wysokiej skali trudności pytań konkursowych. Tym bardziej 
cieszy i jest powodem do dumy fakt, że w finale znalazł się nasz uczeń - Mirosław Skrobot przygotowywany 
do rywalizacji przez panią dyrektor Renatę Stępień. Tematem VI edycji konkursu były Inwestycje w Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczym. Poziom rywalizacji finałowej był bardzo trudny, a Mirkowi przyszło się zmierzyć 
z prawie samymi finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wyróżnienie za udział w finale 
to duży sukces i jeszcze większa radość z otrzymanego dyplomu przy tak wysokiej rywalizacji. W tym sa-
mym dniu w auli Instytutu Ekonomicznego PWSZ odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród, które poprzedził otwarty wykład Ministra Pracy i Polityki Społecznej –Władysława Kosiniaka-
-Kamysza na temat: „Młodzi na Rynku Pracy –działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży”. 
Wielkie gratulacje dla Mirka Skrobota- naszego mistrza ekonomii.
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SZKOLNE SUKCESY
nionych wierszy. Wśród laureatów 
znalazło się aż 5. uczniów ZST im. 
W. Pola. Oto oni:

KATEGORIA- WIERSZ
2. miejsce – Magdalena Środul-

ska za wiersz „Beskid Niski” - po-
etycki hymn – modlitwę do Beskidu

3. miejsce –Milena Sasak  za 
wiersz „Cień miłości, cień Beski-
du” - bardzo osobiste połączenie 
dwóch miłości

Wyróżnienie - Jacek Budziak  
za raperski rytm wiersza „Droga”

KATEGORIA - PIOSENKA PO-
ETYCKA O BESKIDZIE NISKIM 
I POGÓRZU

2. miejsce - Joanna Szczerba 
„Podziwiaj Beskid”

KATEGORIA - STRONA IN-
TERNETOWA WWW

2. miejsce – zespół w składzie 
Damian Markowicz i Dawid Przy-
bek za funkcjonalność, ciekawe 
menu boczne, sporo przydatnych 
odnośników i intuicyjną obsługę

Gratulujemy zwycięz-
com, a opiekunom – A.Kopczy, 
R.Chrząszczowi, R. Rybczyk 
i E. Przesławskiej – składamy po-
dziękowania za przygotowanie 
uczniów do konkursu.

Szanse naszych uczniów na ryn-
ku pracy od trzech lat wspiera dzia-
łający w naszej szkole Lokalny Insty-
tut Przedsiębiorczości Cisco. Dzięki 
niemu młodzież ma stały dostęp do 
platformy e-learningowej i zapew-
niony  udział w kursie „Zakładam 
własna firmę”. W ten sposób w wir-
tualnej klasie  uczniowie poznają taj-
niki ekonomii, a zdobyta wiedza ma 
pomóc młodym ludziom w samoza-
trudnieniu.  W tym roku po raz trzeci 
zostały wręczone certyfikaty CISCO, 

a zapracowali na nie uczniowie klas 
pierwszych technikum. 

Ze względu na to, że dzisiaj 
dużą wagę przywiązuje się do umie-
jętności obsługi komputera i znajo-
mości profesjonalnych programów,  
uczniowie chętnie uczestniczą 
w zajęciach Wirtualnej Akademii 
Cisco. W tym roku egzamin finało-
wy Wirtualnej Akademii Sieciowej 
CISCO w zakresie certyfikatu IT 
ESSENTIALS: PC Hardware and 
Software odbył się 20 marca. Przed 

przystąpieniem 
do niego gru-
pa informaty-
ków z klasy IV 
b T już od listo-
pada zmagała 
się z egzaminami cząstkowymi 
zawierającymi treści z zakresu 
sprzętu i oprogramowania kom-
puterów PC. Egzamin finałowy 
zorganizowali i przeprowadzili - 
Bogusław Kiełtyka oraz Robert 
Chrząszcz. 

19 kwietnia 2013 roku – w przed-
dzień 206. rocznicy urodzin W. Pola, 
patrona ZST - w Galerii Sztuki „Dwór 
Karwacjanów” w Gorlicach odbył się 
finał II edycji Powiatowego Konkur-
su Interdyscyplinarnego im. Wincen-
tego Pola promującego Beskid Niski 
i Pogórze Gorlickie „Pieśń o ziemi 
naszej- ziemi gorlickiej”. Organiza-
torami konkursu są: Starostwo Po-
wiatowe w Gorlicach, Zespół Szkół 
Technicznych im. Wincentego Pola 
w Gorlicach, Młodzieżowy Dom Kul-
tury oraz Stowarzyszenie „Klub Gor-
liczan”.

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością, m.in. Starosta Powiatu 
Gorlickiego – Mirosław Wędrycho-
wicz, naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury ,Turystyki i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach- Tadeusz 
Mikrut, Wiesław Lewek- członek Ze-
społu Ostatnia Wieczerza w Karcz-
mie Przeznaczonej do Rozbiórki, 
Dyrektor ZST im. W. Pola w Gorli-

cach - Renata Stępień. Obecni byli 
również uczestnicy konkursu wraz 
z opiekunami oraz młodzież.

Uczniowie naszej szkoły przy-
byli z organizatorkami szkolnego 
etapu konkursu - Ewą Przesławską 
i Renatą Rybczyk. 

W zmaganiach udział wzięło 5 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
gorlickiego. Rywalizacja konkur-
sowa wymagała od uczestników 
dużego zaangażowania, nakładu 
pracy oraz wiedzy z różnych dzie-
dzin. Warto podkreślić, że młodzież 
naszej szkoły godnie uczciła rocz-
nicę urodzin patrona, biorąc licznie 
udział we wszystkich kategoriach 
interdyscyplinarnego konkursu. Aż 
14 uczniów ZST, poprzez swoje 
prace i piosenki, wyraziło miłość do 
„małej ojczyzny”- Beskidu Niskiego. 
Podczas finału konkursu odbyła się 
prezentacja piosenek poetyckich, 
które uświetniły uroczystość oraz 
recytacja nagrodzonych i wyróż-

Finał II edycji Powiatowego Konkursu  
Interdyscyplinarnego  

im. Wincentego Pola i święto patrona ZST
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XIV Olimpiada Techniki Samochodowej
wych w dziedzinie napędów samo-
chodowych przygotowana przez 
przedstawiciela firmy BOSCH 

W finale XIV Olimpiady Tech-
niki Samochodowej 11 maja wśród 
18 uczestników Michał zajął VI lo-
katę, niewiele ustępując swoim 
poprzednikom, gdyż różnice były 
jednopunktowe, a nasza szko-
ła spośród wszystkich placówek 
uczestniczących w olimpiadzie za-
jęła jakże wysokie V miejsce.

Warto podkreślić, że w czasie 
rozwiązywania zadań finałowych 
uczestnicy musieli wykazać się nie 
tylko wiedzą, ale również umie-
jętnością obsługi urządzeń 
diagnostycznych na prawdzi-
wych stanowiskach i pojaz-
dach dostarczonych przez 
gospodarza Olimpiady.

Mamy nadzieję, że sukces 
starszego kolegi będzie zachętą 
dla młodszych do ciągłego zdoby-
wania nowej wiedzy i doskonale-
nia swych umiejętności oraz przy-
kładem, że jeśli się chce to można 
osiągać sukcesy, nawet na forum 
ogólnopolskim.

Kolejnym ważnym dla ZST 
konkursem jest Olimpiada Techniki 
Samochodowej. W dniu 23 marca 
trzech uczniów technikum pojazdów 
samochodowych: Michał Stępień 
i Dawid Michalik z klasy IV a T oraz 
Mateusz Lisowicz z III aT pod opie-
ką Wiesława Steca wzięło udział 
w XIV edycji tej olimpiady. Rozgryw-
ki odbyły się w Warszawie, w bu-
dynku Politechniki Warszawskiej na 
Wydziale Samochodów i Maszyn 
Roboczych. Do rywalizacji zgłosiło 
się 484 uczniów z całej Polski i to 
podkreśla rangę sukcesu naszego 
ucznia. Na tym etapie Michał Stę-
pień zdobył II miejsce, kwalifikując 
się tym samym do III etapu i zapew-
niając sobie zwolnienie z części pi-
semnej egzaminu zawodowego. 
Zmaganiom konkursowym towarzy-
szyła prezentacja trendów rozwojo-

Helikopterem po nagrodę

Wysokie III  miejsce wywalczy-
ła nasza drużyna w składzie Michał 
Stępień i Andrzej Zięba za wykona-
nie rzeźby „Helikopter” w II edycji 
konkursu „Mam Zawód. Mam Fan-
tazję” zorganizowanego w ramach 
projektu MODERNIZACJA 
KSZTAŁCENIA ZAWO-
DOWEGO W MAŁO-
POLSCE. Konkurs 
odbył się 5 listopa-
da w CKP w Kra-
kowie. Nasza drużyna startująca 

w branży mechaniczno-
-mechatroniczno- 
me ta l op la -
s t y c z -

nej reprezentowała szkołę oraz Powiat. 
Opiekunem był Jerzy Bubak.

Wobec tak prestiżowego sukcesu gala naj-
lepszych nie mogła się odbyć bez nas. 3 grudnia 
nasi zwycięzcy Michał Stępień i Andrzej Zięba 
wraz z opiekunem podczas uroczystej gali w Te-
atrze im. J. Słowackiego w Krakowie odebra-
li dyplomy i nagrody. Tym samym znaleźli się 
w elitarnym gronie laureatów konkursów eduka-
cyjnych. W uroczystości wzięła również udział 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Re-
nata Stępień. 
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Rok szkolny 2012/2013 obfitował w sukcesy naszych uczniów w różnych dziedzinach. Odkryliśmy wiele no-
wych talentów i konsekwentnie inspirujemy i zachęcamy do działania tych już utytułowanych zdobywców nagród .

Barwy sukcesu

Jako pierwszy w tym roku wystartował konkurs recytatorski, na sta-
łe goszczący w harmonogramie imprez, w których nasi uczniowie bio-
rą udział. 30 listopada uczennice: Dominika Waz (IIIc T) oraz Justyna 
Turska i Katarzyna Cetnarowska (Ic T) pod opieką Renaty Rybczyk 
i Renaty Podobińskiej 
uczestniczyły w XXXI 
Gorlickim Konkursie 
Poezji Jednego Wier-
sza. Udział w konkur-
sie był okazją do przed-
stawienia utworów W. 
Bacewicz „Wykreślić 
słowo samotności”, J. 
Tuwima „Pogrzeb Pre-
zydenta Narutowicza”, 
A. Osieckiej „Szarot-
ki”. Stanowił doskona-
łą formę prezentacji 
warsztatu poetyckie-
go oraz umiejętności 
zmierzenia się ze stresem, który towarzyszy publicznym wystąpieniom. 

Ogromny sukces święto-
waliśmy w eliminacjach po-
wiatowych Małopolskiego 
Konkursu czytelniczego 
Bohaterowie Lektur Szkol-
nych „Potop” Henryka 
Sienkiewicza dla powiatów: 
nowosądeckiego, limanow-
skiego i gorlickiego. W tym 
roku prawie stu uczniów 
zmierzyło się ze szczegóło-
wym testem badającym zna-
jomość treści znanej powieści 
historycznej. W zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 
trzech uczniów z ZST: Na-
talia Radzik, Dominik Ryba 
i Milena Sasak. Wszyscy zo-
stali przygotowani do rywali-
zacji przez polonistkę Rena-
tę Rybczyk. Uczeń klasy III b 
TZ Dominik Ryba nie znalazł 
godnego siebie przeciwni-
ka i zdobył I miejsce, a Mi-
lena Sasak IV, co pozwoliło 
jej również zakwalifikować 
się do finału w Krakowie. 26 
marca 2013r. w rywalizacji na 
szczeblu wojewódzkim nasi 
przedstawiciele również nie 
zawiedli, Dominik zdobył wy-
różnienie i tylko jeden punkt 
dzielił go od podium. Jeszcze 
raz gratulujemy zwycięzcom 
i zachęcamy wszystkich do 
czytania, bo jak mówił Umber-
to Eco „Kto czyta książki, żyje 
podwójnie”.
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W kolejnym konkursie rywali-
zowali znawcy ortografii. 11 marca 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bobowej- sala Koronki od-
był się już XIII Powiatowy Kon-
kurs Ortograficzny dla szkół 
ponadgimnazjalnych. W „ortogra-
ficznej corridzie” nas reprezento-
wały uczennice Magdalena Kry-
za i Joanna Sekuła przygotowane 
przez Renatę Rybczyk. Tym razem 

nie udało się im zakwalifikować 
do ścisłego finału, ale i tak 

wykazały się wspa-
niałą znajomością 

polskiej ortogra-
fii, a my liczy-

my na więcej 
w przyszłym 
roku.

Grupa teatralna ZST pod 
nową nazwą Zarys Szkolnego 
Teatru i tym razem nie sprawi-
ła zawodu. 12 lutego 2013 r. ry-
walizowała w XIII Powiatowym 
Konkursie Teatralnym im. Jana 
Pawła II. Aktorzy ZST zmierzyli 
się z fragmentami „Nie-Boskiej 
komedii” Zygmunta Krasińskie-
go. Wysiłek i starania młodych 
artystów zostały docenione przez 
konkursowe jury, które przyznało 
Zarysowi III miejsce. Aktorską 
brać tworzą uczniowie z klasy II 
B Technikum: Tomasz Bajorek, 
Mateusz Roman i Jerzy Wszołek 
oraz uczennice z III c Technikum: 
Aneta Janas, Natalia Pabis, Mi-
lena Sasak i Joanna Szczerba. 
Pomocą techniczną służył Artur 
Obrzut (również z III C T). Opie-
kunką grupy jest Renata Podo-
bińska. 
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Jak co roku w czerwcu gościli-
śmy uczestników piątego już Mię-
dzyszkolnego Turnieju w Mówie-
niu po Angielsku. Pomysłodawcą 
i organizatorem imprezy jest Marek 
Potempa, nauczyciel języka angiel-
skiego w ZST, twórca nowocze-
snej metody nauczania tego języ-
ka „Alph”. W tym roku w konkursie 
zwyciężyła Natalia Robak z klasy 6 
SP nr 5 z Gorlic. Najszybciej i bez-
błędnie przetłumaczyła na język 
angielski 10 zdań zbudowanych 
ze zwrotów zawartych w materia-
le podręcznika, na bazie którego 
uczy się w szkole. Warto podkre-
ślić innowacyjność konkursu, wy-
magał on wykazania się biegłością 
językową w mowie oraz odwagą 
potrzebną do wystąpienia publicz-
nego, czego nie sprawdzają inne 
popularne konkursy czy olimpiady.

Muzyka to również klimaty naszych uczniów. 
„Dumka na dwa serca” w wykonaniu Kingi Bugno 
(klasa III ZSZ CRiP) oraz Artura Stępnia (klasa II bT) 

zdobyła uznanie jury w Powiatowym Konkursie Pio-
senki Różnej, zajmując II miejsce. Eliminacje odbyły się 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach. Opiekę nad 
uczniami sprawowała Renata Podobińska. 

Sz
ko

ln
e 

su
kc

es
y

Ko le j -
ny wernisaż wystawy 

pokonkursowej IV Powiatowego Konkur-
su Fotograficznego „Osobliwości Ziemi Gorlickiej” zorganizowa-
nego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego pana Mirosława Wędrycho-
wicza odbył się 5 czerwca 2013r. Wyróżnienie zdobył Mateusz Sme-
reczniak z klasy III bT, kolejne szczególne wyróżnienie (przy braku II 
i III miejsca) w kategorii temat dowolny powędrowało do Sylwii Pia-
nowskiej z klasy III cT. Gratulujemy fotografikom i życzymy dalszych 
sukcesów w utrwalaniu piękna Beskidu Niskiego.

  

Rokrocznie nasi fotograficy potwierdzają wysoką formę 
i swoimi osiągnięciami wprawiają nas w dobry nastrój. W dniu 

16 października 2012r w Domu Polsko - Słowackim odbyło 
się otwarcie wystawy XII Międzynarodowego Konkur-
su Grafiki Komputerowej i Fotografii Cyfrowej. Zespół 
Szkół Technicznych w Gorlicach reprezentował Daniel Ro-
dzinka z klasy IIIB T, który pod okiem Doroty Zimowskiej 

i Roberta Chrząszcza przygotował prace w kategorii Fo-
tografia Cyfrowa - temat dowolny. Za fotografię „Szczelina” Daniel 
zdobył I miejsce.

Duży sukces odnotowali-
śmy również w Powiatowym 
Otwartym Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Paweł Turek, 
uczeń klasy I a TZ przygoto-
wywany do konkursu przez An-
drzeja Kopczę zajął III miejsce.

Możemy się również poszczycić dobrym wynikiem w Konkursie 
Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów 
Zbrojnych zorganizowanym przez Małopolski Oddział Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. Dnia 6 marca pięciu uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych: Daniel Antas, Dominik Ryba z klasy 
III b T, Krzysztof Kret, Piotr Kamyk z II a T i Jerzy Wszołek z II b T 
wzięło udział w etapie szkolnym konkursu. W klasyfikacji końcowej 
ostatniego etapu w Krakowie 
V miejsce wywal-
czył Jerzy Wszo-
łek. Opiekunem 
uczestn ików 
i organizato-
rem etapu 
s z k o l n e g o 
był Andrzej 
Kopcza. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Ziarnko do ziarnka

W ZST od lat prężnie 
działa Samorząd Szkol-
ny. W tym roku głosami 
młodzieży jego opieku-
nem został Bogusław Ma-
tała. Wśród wielu  przed-
sięwzięć samorządu na 
uwagę zasługuje udział 
uczniów w cennej inicjaty-
wie pod patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej 
„Góra grosza”. Warte od-
notowania jest również 
włączenie się w akcję 
zbierania plastikowych 
nakrętek, dochód z ich 
sprzedaży został prze-
kazany na leczenie 
małej Wiktorii. 

Z wielką hojnością 
i otwartością nasza 
młodzież przyłącza 
się również do innych 
akcji charytatywnych. 

Środowe popołudnie 26 września było poświęcone uczniom klas pierw-
szych. To wtedy zostali oni oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej. 
W świetlicy po przemówieniu pani Dyrektor Renaty Stępień odbyło się za-
przysiężenie na ucznia ZST w Gorlicach. Po części oficjalnej i występach 
artystycznych pierwszoklasiści mogli spróbować swoich sił w różnych kon-
kurencjach sportowych. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła klasa I ZSZ. 
Po południu starsi koledzy przygotowali dla pierwszaków 

dodatkowe atrakcje - projek-
cję filmu i dyskotekę.

  

Wyróżnienia dla 
Honorowych 

Krwiodawców

Zaangażowanie na-
szych uczniów w hono-
rowe krwiodawstwo jest 
znane i doceniane nie 
tylko w powiecie gorlickim. 
Nie dziwi zatem, że 22 listo-
pada 2012 r. członkowie młodzie-
żowego klubu Honorowych Daw-
ców Krwi wraz z opiekunką Lucyną 
Dumą zostali zaproszeni do udzia-
łu w powiatowych uroczystościach 
podsumowujących pracę klubów, 
a najaktywniejsi krwiodawcy Da-
wid Kotowicz i Krzysztof Gucfa 
otrzymali podziękowania i dyplo-

my od przedstawicieli władz 
wojewódzkich i powiatowych 
Zarządów PCK. Uroczystość 
uświetniliśmy recytacją wier-
szy nawiązujących tematycznie 

do pomocy drugiemu człowieko-
wi w wykonaniu uczennic klasy 
III c T Joanny Szczerby i Dominiki 
Waz. 

    

Od kilku już lat wspieramy orga-
nizacje NADZIEJA I SAWA, zaj-

mujące się sprzedażą 
cegiełek, z których do-
chód przeznaczany jest 
na leczenie lub reha-
bilitację dzieci. Bardzo 
chętnie też uczestniczy-
my w okolicznościowych 
konkursach – w przed-
świątecznym na najład-
niejszą pisankę ucznio-
wie ujawnili swoje talenty 
plastyczne.

Chrzest pierwszoklasistów

Teatromania trwa!Cieszy nas fakt, że nie-
przerwanie od kilku lat na-
sza młodzież chętnie ogląda 
spektakle teatralne. Pierwszy 
w tym roku szkolnym wyjazd 
uczniów ZST do Teatru im. 
Ludwika Solskiego w Tarno-

wie odbył się 7 lutego. 
Młodzież wraz z opie-
kunkami Lucyną Dumą 
i Renatą Rybczyk obej-
rzała sztukę A. Czechowa 
„Trzy siostry”. Widzowie 
docenili kunszt rosyjskiego 
dramaturga, który z cha-
rakterystycznym dla siebie 
humorem pokazał histo-
rię niespełnionych marzeń 
i nieszczęśliwych miłości. 



Wycieczki krajoznawcze
Troja zdobyta

Wycieczka do 
skansenu archeolo-
gicznego „Karpacka 
Troja” zorganizowana 
28 września 2012 r.  
przez  Lucynę Dumę 
i Jolantę Probulską 
była nie lada gratką dla 
miłośników starożytności z naszej szkoły. Na 
tym terenie odkryto najstarsze osady obron-
ne z dotąd znanych w Polsce i stwierdzono 
pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji ana-
tolijsko – bałkańskiej. Jest to także najlepiej 
zachowane grodzisko wczesnośredniowiecz-
ne w Małopolsce i jedno z najstarszych gro-
dzisk słowiańskich. 

Drugim punktem programu wycieczki był 
pobyt w Żarnowcu. Dworek Marii Konopnic-
kiej  ofiarowany jej  jako dar narodowy z oka-
zji 25-lecia pracy pisarskiej zdradził nam wie-
le sekretów o  właścicielce, pozytywistycznej 
poetce, nowelistce, krytyku literackim, wiel-
kiej rzeczniczce emancypacji kobiet. Spod 
Troi i Żarnowca wróciliśmy z tarczą, bogatsi 
o nowe wiadomości z historii naszego regionu.

Teatromania trwa!
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odwiedzili te-

atr 4 kwietnia 2013 r. Tradycyjnie opiekę nad młodzieżą 
sprawowały organizatorki wyjazdu- Lucyna Duma i Re-
nata Rybczyk, ale tym razem wspierał je 
Zdzisław Szpakowski. Uczniowie obejrzeli 
„Zemstę” Aleksandra Fredry w reżyserii Re-
migiusza Cabana. „Wszystkim, którzy lubią 
nowatorskie pomysły zapewne spodobała 
się prowokacja związana ze sprowadze-
niem akcji komedii do dziania się w jakimś 
patologicznym zakątku współczesnej Pol-

ski. Natomiast ci, którzy liczyli na 
zetknięcie się ze wspaniałym 

klimatem i świetną polsz-
czyzną hrabiego Fredry 
poczuli się zawiedzeni. Ta-
kie ujęcie znanej nam wszyst-

kim komedii wzbudziło kontro-
wersje. Sztuka wywołała dyskusje 

zarówno wśród uczniów, jak i opieku-
nów” – mówi polonistka Renata Rybczyk.

Magia Krakowa

Młodzież ZST 
niejednokrotnie po-
dziwiała zabytki Kra-
kowa, ale magia tego 
miasta działa jak ma-
gnes i przyciąga ko-
lejne grupy szkolnych 
wycieczek. W listo-
padzie aż dwukrotnie  
grupa naszej młodzie-
ży postanowiła  wy-
brać się do stolicy 
Małopolski, gdzie po-
znawała skrywane 
tajemnice komnat 
i krużganków zam-
ku królewskiego. Po 
tej niecodziennej 
lekcji o przeszło-
ści i kilkugodzinnej 
wędrówce po kar-
tach historii i sztu-
ki, był czas na relaks 
z dobrym filmem w technologii 3-D. Organizatorem 
wycieczek była historyczka Lucyna Duma.
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The Human Body 
Exhibition

Pod tym intrygującym ty-
tułem kryje się kontrowersyjna 
wystawa goszcząca w Krakowie 
w czerwcu. O jej dyskusyjnym 
charakterze mogła się przeko-
nać grupa młodzieży pod opieką 
Bogdana Matały i Andrzeja Kop-
czy. Uczniowie mieli możliwość 
wejrzenia w głąb poszczegól-
nych układów budujących cia-
ło człowieka. Drugim celem ich 
wycieczki był Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Uczniowie zapoznali się z histo-
rią jednego z najstarszych par-
ków w Krakowie i najstarszego 
tego typu ogrodu w Polsce – nie 
wszyscy wiedzieli, że powstał 
w latach 80-tych XVII w. Można 
w nim zobaczyć tysiące gatun-
ków roślin z całego świata. 

Odkrywanie Ziemi 
Gorlickiej

 Kolejny rajd, tym razem klasy 
IV b T, sprzyjający poznawaniu Beski-
du Niskiego odbył się 18 października. 
Uczniowie wraz z opiekunami Jolan-
tą Probulską i Rafałem Warzechą wy-
brali nietrudny szlak niebieski wiodący 
z Gorlic do Sękowej. Wystartowaliśmy 
z parku miejskiego w Gorlicach. Spa-
cer wzdłuż brzegu Sękówki i ogląda-
nie różnorodnych form geologicznych, 
w tym wychodni różnych piaskowców, 
był dla wielu uczniów miłym zaskocze-
niem. Prawdziwy raj dla geologa, a na-
wet dla laika uczta dla oka. Jeszcze raz 
okazało się, że to co najbliższe nie za-
wsze jest nam znane, a warte jest po-
znania i rozpropagowania. 

 Rajd Pułaskiego
Tradycyjnie już jak co 

roku, 3 października wzięliśmy 
udział w VIII rajdzie im. Kazi-
mierza Pułaskiego. Trasa wio-
dła z Wysowej przez Jawor, 
Ostry Wierch i znów do Wy-
sowej. W ramach rajdu wzięli-
śmy udział w konkursie wiedzy 
o życiu Kazimierza Pułaskiego 
- IV miejsce wywalczył Adam 
Cyrnek, uczeń klasy II c T. 
Drużynę uczniów i uczennic 
z naszej szkoły poprowadzili: 

Krzysztof Ję-
drzejczyk, 

Andrzej 
K o p -
cza oraz 

Wiesław 
Stec.

XV Rajd  
im. Bł. Jana Pawła II

Szlakami Beskidu Niskie-
go ruszyliśmy po raz kolej-
ny dnia 12 czerwca. Grupa 
młodzieży wraz z opiekunami Krzysz-
tofem Jędrzejczykiem i Andrzejem Kop-
czą wzięła udział w XV Jubileuszowym 
Rajdzie im. Bł. Jana Pawła II. 

Rajdy to nasza specjalność, więc żad-
na trasa nie jest nam straszna i grupy nie 
tylko kilku, ale i kilkudziesięcioosobowe 
młodzieży z naszej szkoły można spotkać 
na szlakach Beskidu Niskiego. 
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Przy ognisku
Na wspólnej wędrówce i przy 

ognisku spędzili czas 24 kwiet-
nia uczniowie III cT wraz z opie-
kunami Renatą Podobińską oraz 
Joanną Sochą. Wyjście posłużyło 
pogłębieniu wiedzy o regionie – 
zwiedzaniu zabytkowego kościo-
ła pod wezwaniem św. Filipa i św. 
Jakuba, należącego do świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 
Rajd zakończyło ognisko i rekre-
acyjne spędzenie czasu. 

 Konferencja turystyczna
W tym roku szkolnym dzięki sprzyjającej pogodzie wiele czasu spę-

dziliśmy na turystycznych szlakach. Nasze doświadczenie, zwłaszcza 
nauczycieli wychowania fizycznego, w tej dziedzinie jest dość spore. 
Nie dziwi zatem, że I konferencja na temat„Budowania lokalnych koalicji 
na rzecz aktywności fizycznej oraz propagowania turystyki wśród dzieci 
i młodzieży” nie mogła nas ominąć. W formie prezentacji multimedialnej 
i stoiska zaprezentowaliśmy działalność turystyczną w naszej szkole, po-
chwaliliśmy się sukcesami w tej dziedzinie. Nasi reprezentanci Krzysztof 
Jędrzejczyk i Andrzej Kopcza oraz uczniowie z klasy IIIa T Roman Woro-
bel i Radosław Job mieli okazję wymiany doświadczeń podejmowanych 

na niwie turystyki i rekreacji. 

Warsztaty, sesje, 
debaty,  

ciekawe lekcje…

Niezmiennie od lat nie bra-
kuje wśród naszych uczniów pa-
sjonatów różnych dziedzin, dla-
tego tak chętnie uczestniczą oni 
w organizowanych na terenie 
szkoły i poza nią warsztatach, 
debatach, ciekawych lekcjach. 

Uczniowie klasy IV b T 
z nauczycielką historii Lucyną 
Dumą 6 listopada uczestniczyli 
w warsztatach i wystawie „Pola-
cy na Syberii”. Zajęcia prowa-
dzili pracownicy IPN Kraków: dr 
M. Chorążki zaprezentował wy-
kład „Deportacje Polaków na 
Wschód”, a dr T. Gąsiorowski 
„Powroty obywateli polskich 
ze Wschodu”. Była to cieka-
wa forma poszerzania wiedzy 
nie tylko dla miłośników historii 
współczesnej.

W innych warsztatach, tym 
razem na temat efektów spe-
cjalnych w charakteryzacji  
9 maja 2013 r. wzięły udział 
uczennice klasy III c T: Aneta 
Janas, Milena Sasak, Joanna 
Szczerba pod opieką Jolanty 
Probulskiej. Zaproszony gość – 
pani Eleonora Małecka, charak-
teryzator filmu fabularnego I ka-
tegorii i członek Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich zapozna-
ła nas z techniką wykonywania 
charakteryzacji scenicznej oraz 
odpowiedziała na wiele pytań 
z tej dziedziny. Pod okiem in-

Kulig w Regetowie
Do Regetowa, największej 

stadniny koni huculskich w Euro-
pie, udali się w dniu 8 lutego na 
kulig uczniowie klas I technikum 
wraz z opiekunami Krzysztofem 
Jędrzejczykiem, Bogdanem Ma-
tałą oraz Krzysztofem Za-
wilińskim. Oprócz prze-
jażdżki saniami, atrakcją 
było zwiedzanie stadniny 
z przewodnikiem. 
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struktorki  można było nauczyć się 
jak tworzyć sztuczne rany, blizny, 
zmienić wizerunek bohatera. Na 
pewno nowe umiejętności przyda-
dzą się w pracy Szkolnego Koła Te-
atralnego.

Nasza młodzież chętnie 
uczestniczy również w sesjach. 28 
listopada wraz z opiekunami Ewą 
Przesławską i Renatą Podobiń-
ską uczniowie ZST zapoznali się 
z tematyką „Narkotyki, alkohol, 
cyberprzemoc”. Spotkanie od-
było się w Liceum im. M. Kromera 

w  G o r l i -
cach. Tra-
d y c y j n i e 
p o d c z a s 
sesji prze-
p r o w a -
d z o n o 
k o n k u r s 
na plakat 
z  w y ż e j 
w y m i e -
n i o n e j 
t e m a -
t y k i , 
w  k t ó -
r y m 
Sylwia 
Biesia-

da, uczenni-
ca klasy I c T otrzymała wyróżnie-
nie.

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia grupa uczniów z kla-
sy IV a T wraz z opiekunem Ewą 
Przesławską uczestniczyła w De-
bacie Międzypokoleniowej „Każ-
de pokolenie ma swój czas”. 
Myślą przewodnią „Spotkania po-
koleń” były pytania „Co łączy, co 
dzieli pokolenia”. Zaproszeni pre-
legenci przedstawiali temat w róż-
nych aspektach życia człowieka 
i jego rozwoju. 

ły się już 13 listopada. Tego dnia 
młodzież klas Ia T i IV b T uczest-
niczyła w lekcji historii poprowa-
dzonej przez wykładowcę Wyż-
szej Szkoły Europejskiej im. ks. 
J. Tischnera w Krakowie. Wykład 
przybliżył słuchaczom historię idei 
wojen oraz ich różnorodnych po-
budek, pomógł zrozumieć zawi-
łe dzieje walk w oparciu o dane 

z dziedziny psycho-
logii i socjologii oraz 
udzielił odpowiedzi 

na wiele uczniow-
skich pytań. 

W  c i e -
k a w y c h 
l e k c j a c h 
pierwszej 
p o m o c y 
prowadzo-
nych przez 

studentów III 
roku Ratownictwa Medycznego 
PWSZ z Nowego Sącza uczestni-
czyli 19 grudnia 2012r. uczniowie klas 
III a i III b T. Podczas dwugodzinnych 
zajęć przyszli ratownicy medyczni 
uczyli młodzież jak ratować 
życie poszkodo-
w a n y m . 
U ż y -
wali 

Natomiast 11 lutego 2013 r. 
„Po męsku o dojrzewaniu” mogli 
porozmawiać chłopcy z klas pierw-
szych. Uczestniczyli oni w I edycji 
programu edukacji prozdrowotnej. 
Spotkanie prowadził wykwalifiko-
wany prelegent Działu Profilaktyki 
i Edukacji Procter & Gamble. Głów-
ne wątki tematyczne męskich roz-
mów to: „Jak radzić sobie z okre-
sem dojrzewania”, 
„ABC higieny 
okresu doj-
rzewania”, 
„ B ą d ź 
m ę s k i , 
c z y l i 
nie za-
p o m n i j 
o  a k t y w -
ności fi-
z y c z n e j 
i zdrowym 
odżywaniu”. Prelekcja została 
wzbogacona prezentacją multime-
dialną oraz pokazem interaktyw-
nym jak dbać o skórę twarzy. 

W tym roku szkolnym 
zaplanowaliśmy również 
szereg zajęć lekcyjnych 
prowadzonych przez 

zaproszonych go-
ści, w tym wykła-
dowców wyższych 

uczelni. Pierwsze 
takie zajęcia odby-

Z kolei w piątek 22 lutego uczniowie z klas I technikum mieli oka-
zję udziału w niecodziennym spotkaniu z komendantem Hufca ZHP 
Gorlice - panem phm. Janem Gubałą. Młodzież obejrzała film promu-
jący gorlicki hufiec, w którym wystąpił generał Waldemar Skrzypczak, 
wiceminister Obrony Narodowej oraz znani muzycy i zwykli ludzie 
związani z harcerstwem. Uczniowie z ciekawością i zainteresowaniem 
słuchali opowieści o harcerskiej przygodzie. Być może w nasze szkole 
dzięki pięknym przykładom odrodzi się idea harcerstwa.

 



do tego fantomów i specjalistyczne-
go sprzętu medycznego, m.in. de-
fibrylatorów. Przeprowadzone za-
jęcia pozwoliły nie tylko wyposażyć 
uczniów w wiedzę i umiejętności 
z zakresu zasad udzielania pierw-
szej pomocy. Przyczyniły się rów-
nież do przezwyciężenia lęku i obaw 

VIII Memoriał im. 
K. Świerzowskiego

Jakub Kosiba z klasy II ZSZ 
po raz kolejny nie dał szans ry-
walom w VIII Memoriale im. K. 
Świerzowskiego, który odbył 
się 29 września w Krośnie. 
Kuba w konkurencji skoku 
wzwyż zajął I miejsce, tak 
jak w roku ubiegłym. Do nie-
go należy również rekord 
Memoriału (192cm), który zo-
stał osiągnięty na zawodach 
w Trzcinicy w 2010 roku.

przed podejmowaniem działań w sy-
tuacjach zagrożenia. 

Z kolei 16 października mło-
dzież uczestniczyła w wielkiej i nie-
zwykłej podróży. To wszystko za 
sprawą pana Ryszarda Stabacha, 
który w pasjonujący sposób opo-
wiadał o swojej podróży do RPA. 

Prelekcja uzupełniona była poka-
zem niesamowitych zdjęć, dzięki 
którym jeszcze lepiej można było 
poznać klimat i poczuć smak tego 
kraju. Już dziś z niecierpliwością 
i wielkim zainteresowaniem czeka-
my na kolejną fascynującą relację 
z kolejnego zakątka świata. 

Sportowe zmagania

Mistrz z naszej szkoły
Zespół Szkół Technicznych może pochwalić się ab-

solwentem rangi mistrzowskiej - Marcinem Grzeszczu-
kiem, który ukończył klasę sportową. Obecnie jest on 
nauczycielem WF w ZS w Bystrej, zawodnikiem Nowo-
sądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin. Reprezentując 
Polskę, 20 stycznia 2013 r. zdobył brązowy medal w Chiba w Ja-
ponii na Pucharze Świata Karate w kat. kumite mężczyzn –90kg. 
O wielkości jego sukcesu może świadczyć fakt, że w Pucharze 
Świata startowało około 650 uczestników z 17 krajów. Marcin jako 
jedyny z zawodników reprezentacji Polski stanął na podium. 

       

Siatkówka
Przedostatni tydzień lutego 

upłynął pod znakiem siatkówki. 
Drużyny z naszej szkoły walczyły 
na hali w Bieczu i w Bobowej o Mi-
strzostwo Powiatu w piłce siatko-
wej.

Mistrzostwa 
Powiatu 
w piłce...

 Koniec lutego 
i początek marca do-
starczyły nam emocji 
piłkarskich. Najpierw 

nasze męskie 
i damskie ze-
społy walczyły 

w turnieju piłki 
ręcznej (panowie 

zajęli III miejsce), a potem dziew-
częta sięgnęły po raz pierwszy po 
wicemistrzostwo powiatu w halo-
wej piłce nożnej. 

                      

Koszykówka

 Męska i żeńska reprezentacje na-
szej szkoły walczyły w ostat-
nim tygodniu przed świę-
tami w Powiatowych 
Mistrzostwach w koszy-
kówce. Panowie zajęli IV 
miejsce, panie V, ale trzeba 
podkreślić, że dziewczęta minimalnie 
przegrały w walce o finał . Niestety za-
brakło trochę szczęścia! 
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Indywidualne biegi  
przełajowe

W końcu kwietnia czternastooso-
bowa drużyna biegaczy z naszej szkoły 
wystartowała w Mistrzostwach Powia-
tu w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych. Tym razem naszym zawodnikom 
nie udało się stanąć na podium, ale i tak 
wszystkim startującym należą się gratu-
lacje.

Dzień Sportu
Dzień Sportu zakończył tegoroczne zmagania 

naszych sportowców. W tym roku pogoda dopisała 
i większość konkurencji odbyło się na świeżym po-
wietrzu. Nasza szkolna impreza zorganizowana 29 
maja wpisała się po raz kolejny w cykl rozgrywek 
organizowanych w ramach V już Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich i XIX Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2013.

  

Nasza działalność
Zielona Szkoła

Zajęcia prowadzone w ramach Zielonej Szkoły cieszą się od 
lat dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W tym roku 19 
września na bieszczadzkie szlaki wyruszyła 41 - osobowa gru-
pa uczniów. Opiekunowie Dorota Walczyk, Bogdan 
Matała oraz Andrzej Kopcza  wraz z przewodni-
kiem poprowadzili uczniów przez Wołosate, Tarni-
cę, Szeroki Wierch aż do Ustrzyk Dolnych. Potem 
już tylko ognisko i powrót autobusem do Gorlic, 
a za rok kolejna niezapomniana wyprawa.
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Dzień  
Nauczyciela

Życzenia wytrwało-
ści, zawodowego speł-
nienia i sukcesów w pracy 
popłynęły już 12 paździer-
nika do nauczycieli ZST 
z okazji ich święta. Podczas 
okolicznościowej akademii 
pani dyrektor Renata Stę-
pień nagrodziła wyróżniają-
cych się pedagogów. Uroczy-
stość zakończył przygotowany 
przez uczniów program arty-
styczny. 

Nowe oblicze biblioteki
W nowym wnętrzu biblioteki szkolnej Zespołu 

Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 26 wrze-
śnia 2012 roku odbył się zespół samokształceniowy 
nauczycieli bibliotekarzy z powiatu gorlickiego. Inicja-
torem spotkania była Biblioteka Pedagogiczna w Gor-
licach we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem 
ZST Ewą Przesławską. Konferencja była okazją do 
poruszenia tematów poświęconych zarówno tradycyj-
nym książkom, jak i bibliotekom cyfrowym, wyekspo-
nowaniu roli informacji w bibliotece oraz współpracy 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

„Wybieram,  
nie biorę”
Rokrocznie gościmy 

w naszej szkole pracow-
ników Poradnii Profi-
laktyki i Terapii Uzależ-
nień MONAR w Nowym 
Sączu. Tym razem 28 

listopada młodzież klas IIbT i IIcT wzię-
ła udział w zajęciach profilaktycznych 
„WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ - wybieram, 
nie biorę”. Warsztaty prowadzone przez 
terapeutów przybliżyły temat uzależnień, 
praw asertywności i korzystania z nich. 
Podsumowaniem spotkania była ankie-
ta oceny swojego zachowania w różnych 
sytuacjach. Inicjatorem zajęć byli Dorota 
Zimowska i Bogusław Matała, koordyna-
torzy Szkolnego Zespołu do Spraw Pro-
mocji Zdrowia.

 

„Bóg się rodzi”
W atmosferę najpiękniejszych świąt w roku wprowadziła nas 

młodzież 21 grudnia tradycyjną akademią bożonarodzeniową, 
przygotowaną przez Ewę Przesławską i Zdzisława Szpakow-
skiego oraz uczniów i uczennice ZST i szkoły Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia młodzież 
złożyła całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, aby podniosła atmosfera tego czasu pozo-
stała wszystkim na długo w pamięci i sercach. Natomiast harce-
rze z gorlickiego hufca przekazali nam na ręce pani dyrektor Re-

naty Stępień 
„Bet le jem -
skie świateł-
ko pokoju”.

  



Studniówkę czas zacząć
W sobotni wieczór - 26 stycznia na studniów-

ce bawili się maturzyści z ZST. Swój bal matural-
ny zorganizowali w Szymbarku. Atmosferę zaba-
wy oddają zdjęcia.
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Dzień Otwarty
Pierwszy dzień wiosny  w nieco 

zimowej szacie obfitował w liczne 
atrakcje dla gimnazjalistów. Mogli 
oni uczestniczyć już w IV Powia-
towej Giełdzie Szkół Ponadgim-
nazjalnych oraz w Dniu Otwartym 
zorganizowanym w naszej szkole.

Podczas targów licznie przy-
była młodzież mogła nie tylko za-
poznać się z bogatą ofertą edu-
kacyjną szkół powiatu gorlickiego, 
ale także porozmawiać z uczęsz-
czającymi do nich uczniami. Każda 
szkoła przygotowała dla odwiedza-
jących ulotki, foldery i gazetki rekla-
mowe, a atrakcyjne stoiska przy-
ciągały barwnością i ciekawymi 
aranżacjami.

Na naszym stoisku każdy mógł 
odnaleźć coś dla siebie. Informaty-
cy odkrywali tajniki wnętrza kom-

putera oraz animacji 
t ró jwy -

miarowej, a elektrycy zaprezento-
wali układ elektryczny samochodu. 
Najbardziej oblegana była tradycyj-
nie już część stoiska z minisalonem 
fryzjerskim i symulatorem jazdy sa-
mochodowej. Wielu zwiedzających 
zdecydowało się nie tylko na po-
radę, ale i na nową fryzurę, a inni 
zasiedli za kierownicą Formuły 1, 
by sprawdzić się na torze wyścigo-
wym.

Tego samego dnia drzwi ZST 
były również „szeroko otwarte”. 
W gościnnych murach naszej szko-
ły gimnazjaliści mieli możliwość 
rozmowy z uczniami i nauczyciela-
mi, obejrzenia klasopracowni i za-
poznania się z ofertą edukacyjną 
szkoły. Szereg atrakcji sportowych 
przygotowano na sali gimnastycz-
nej, gdzie na odważnych czekała 
między innymi sztuczna ścianka 
wspinaczkowa. Dużym zaintereso-
waniem zarówno wśród dziewcząt, 
jak i chłopców cieszyła się pracow-
nia fryzjerska, gdzie niemal co drugi 
zwiedzający zmieniał swoją fryzu-
rę. Nie sposób wymienić wszyst-
kich atrakcji, które czekały w tym 
dniu na gimnazjalistów. Myślimy, że 
pozostaną pod wrażeniem tej wizy-
ty, a wielu z nich zachęconych nie 
tylko ciekawą ofertą, ale także miłą 

Sesja prozdrowotna
Sesja prozdrowotna na stałe wpisała się w kalendarz  imprez w Zespole Szkół Technicznych. Tego-

roczna na temat „Współczesne zagrożenia człowieka – stres, hazard, choroby XXI wieku” odbyła się 26 
marca 2013 r., już po raz 11. Organizatorami imprezy są  niezmiennie od kilku lat  Bogusław Matała i Dorota 
Zimowska. Podczas sesji nauczyciele i młodzież gimnazjalna powiatu gorlickiego  oraz zaproszeni goście 
mieli okazję zapoznać się z problemem wpływu stresu na życie młodzieży, jej funkcjonowanie w szkole 
i w środowisku lokalnym oraz współczesnych zagrożeń, takich jak: alkohol, dopalacze, narkotyki, hazard. 

 Przyczyny, skutki oraz sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami przybliżyła psycholog 
pani Ilona Majorek. Z kolei profesjonalną wiedzę na temat wpływu stresu, substancji uzależniających 
na funkcjonowanie organizmu młodego człowieka, kondycję psychiczną i umiejętności przewidywania 
konsekwencji przyjmowania wszelkich substancji uzależniających dostarczyła doktor nauk medycznych 
pani Janina Kokoszka – Paszkot.

 Zaproszona na sesję młodzież gimnazjalna wzięła udział w konkursie na plakat i prezentację 
multimedialną związane z problematyką sesji. W kategorii prezentacja  I miejsce przypadło Gimna-

zjum Nr 4 w Gorlicach, a II Gimnazjum Nr 6, również z naszego mia-
sta. Najlepszy plakat wykonali uczniowie z Gimnazjum w Klęczanach, 
natomiast gimnazjaliści z Uścia Gorlickiego zdobyli wyróżnienie w tej 
kategorii. Nagrody książkowe dla zwycięzców ufundowali Burmistrz 
Miasta Gorlice i Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.
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atmosferą, być może powróci do 
nas we wrześniu.
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Powiatowy Turniej 
Motoryzacyjny

Powiatowe eliminacje Turnieju 
Wiedzy Motoryzacyjnej ruszyły w tym 

roku  16 kwietnia. Ten XII finał konkur-
su był dla nas szczególny ze względu 
na wyróżnienie dyrektora szkoły pani 

Renaty Stępień medalem 60-lecia Pol-
skiego Związku Motorowego w podzię-
kowaniu za wieloletnią współpracę  
przy organizacji imprezy. Podobnie 

jak w latach poprzednich, również 
w tym roku  skład komitetu organiza-

cyjnego nie zmienił się. Wspierali nas: Powiatowy Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bieczu, Małopolski 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Auto-
mobilklub z Biecza i Gorlic oraz Powiatowa Komenda 
Policji. O tytuł najlepszej drużyny w powiecie walczyło 
sześć zespołów z Biecza, Bobowej i Gorlic. Uczestnicy 
konkursu rywalizowali w 6 konkurencjach. Teoretyczno 
– pisemna część obejmowała testy z przepisów ruchu 
drogowego i historii motoryzacji. Kolejny etap wymagał 
znajomości budowy i działania podzespołów samocho-
dowych, a także zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  Całości zmagań konkursowych do-
pełniały konkurencje praktyczne – jazda samochodem 
i skuterem. Nasze dwie drużyny spisały się na medal. 
Pierwsze miejsce zajął  zespół z klasy IV a TZ w skła-
dzie: Mirosław Kosiński, Michał Stępień, Andrzej 
Zięba. Drugie wywalczyli ich 
młodsi koledzy: 
Łukasz Gruca, 
Mateusz Liso-
wicz, Bartłomiej 
Zastępa. Trze-
cie miejsce zdo-
byli uczniowie 
Zespołu Szkół 
Z a w o d o w y c h 
w Gorlicach. Tur-
niej uatrakcyjnił po-
kaz wydobywania 
osób poszkodowa-
nych w wypadku 
samochodowym 
zorganizowany 
przez Powiato-
wą Jednost-
kę Straży 
P o ż a r n e j 
w  G o r l i -
cach.

Pożegnanie 
maturzy-

stów
Tradycyjnie już 

w ostatni piątek 
kwietnia, podziwia-
jąc kwitnące kasz-
tany,  żegnamy 
uczniów klas IV. 
W najbliższej per-
spektywie czekają 
ich egzaminy ma-
turalne, więc jest 
to trudny i nerwo-
wy czas. Na pew-
no jednak w ser-
cach absolwentów 
pojawia się żal, że 
nadszedł już ko-
niec przygody, któ-
ra trwała  cztery 
lata i trzeba ruszyć 
w nowe, dorosłe 
życie. 

U roczys tość 
była okazją do 
podsumowania  lat 
spędzonych w Ze-
spole Szkół Tech-
nicznych  i  wyróż-
nienia najlepszych 
absolwentów. Na-
grody z rąk dyrek-
tora szkoły mgr 
Renaty Stępień 
otrzymali ucznio-
wie, którzy uzyska-
li najwyższe wyniki 
w nauce, byli za-
angażowani w ży-
cie szkoły, godnie 
ją reprezentowali 
w różnych konkur-
sach i zawodach 
sportowych. Naj-
lepszym uczestni-
kom kursów zawo-
dowych wręczone 
zostały również 
certyfikaty.
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Pożegnanie klas III ZSZ
W połowie czerwca przyszedł czas na kolejne po-

żegnanie, tym razem uczniów klas III a i III b Zasad-
niczej Szkoły  Zawodowej. W tym uroczystym dniu 
dyrektor Renata Stępień i z-ca dyrektora Małgorzata 
Kukuła-Jasińska wręczyły uczniom nagrody za wyso-
kie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i inne osią-
gnięcia, a także certyfikaty potwierdzające uprawnienia 
elektryczne SEP oraz zaświadczenia o ukończeniu za-
jęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Absolwenci 
usłyszeli od Dyrekcji ciepłe słowa wspomnień, życzenia 
powodzenia na czekających ich egzaminach zawodo-
wych oraz sukcesów w dorosłym już życiu. Następnie  
odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk swoich 
wychowawców - Renaty Rybczyk i Jerzego Bubaka. 
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Pierwszoklasiści roku szkolnego 2012/2013
- mała galeria zdjęć

Lato czeka…
Akademią „Lato czeka” pożegnaliśmy rok szkolny 2012/2013. 

Tradycyjnie najlepsi uczniowie odebrali świadectwa i nagrody 
z rak pani dyrektor Renaty Stępień. A na pożegnanie już tylko 
życzenia wspaniałych, wesołych, słonecznych, pełnych przygód 
i niezapomnianych wspomnień wakacji. Do zobaczenia we wrze-
śniu!
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Kl. Ia
 technik pojazdów samochodowych 
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Kl. Ib

Kl. Ic

Kl. I ZSZ

Technik informatyk

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	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	

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

z	przedmiotami	wiodącymi:	

•	 matematyka,	geografia	

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2013/2014:
•	 przygotowujemy	się	do	Targów	Edukacyjnych	Festiwal	Zawodów		

w	Małopolsce,

•	 wdrażamy	i	ewaluujemy	reformę	kształcenia	ogólnego	i	zawodowego,

•	 wprowadzamy	innowacje	w	nauczaniu	języka	angielskiego,

•	 rozszerzamy	i	wzmacniamy	współpracę	z	pracodawcami,

•	 tworzymy	ośrodek	egzaminacyjny	do	kwalifikacji	informatycznych		

i	fryzjerskich,

•	 rozszerzamy	pracę	w	„wirtualnej	chmurze”,

•	 kontynuujemy	realizację	projektów	Comenius	„Mniej	stresu	–	lepsze	re-

zultaty”	oraz	„Modernizacja	kształcenia	zawodowego	w	Małopolsce”.


