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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce już piąty numer „Rocznika ZST”. Obcho-

dzimy więc pierwszy znaczący jubileusz.
Z tej okazji dziękuję całej redakcji za zapał i zaangażowanie 

w jego tworzeniu. Dzięki „Rocznikowi ZST” wiele zdarzeń i i przeżyć 
z tego roku szkolnego otrzymało swoje kolejne – trwalsze życie. Do 
tego co było tylko ulotną chwilą możemy wrócić w każdym czasie, aby 
odświeżyć wspomnienia. 

A co wspominamy w piątym numerze?
Kilka postów poświęcamy współpracy szkoły z różnymi podmio-

tami.
Uważamy bowiem, że obecną pozycję szkoły i edukacji  współtwo-

rzą partnerzy gotowi do współpracy na rzecz środowiska lokalnego. Szkoła w tym procesie stanowi 
ważne centrum - wszak uczymy „nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Aby być wiarygodnym partnerem w dziedzinie edukacji, należy na to zapracować. Sądzę, że 
nasza społeczność szkolna działa w tym zakresie modelowo. Ugruntowanie swej pozycji na ma-
pie edukacyjnej powiatu gorlickiego  zawdzięcza kreatywnej pracy wszystkich podmiotów szkoły 
w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Z kolei skupienie się całej społeczności szkolnej wokół 
wspólnych celów zaowocowało wieloma sukcesami szkoły na różnych płaszczyznach, których echa 
zawarte są również w „Roczniku ZST”. 

W szkolnym piśmie znajdziecie Państwo również odniesienia do „Dobrych Praktyk” szkoły, któ-
re zostały zauważone i docenione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i również zamieszczone 
na stronach Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

Dla miłośników wspomnień i zdjęć wiele kolorowych obrazów z naszych projektów, podróży, 
rajdów i innych ważnych wydarzeń.

To oczywiście jeszcze nie wszystko… .
Jednak w tym momencie zakończę prezentację numeru, aby wiele jego ciekawych stron pozo-

stawić do Państwa interpretacji.
Jubileusz pięciolecia zobowiązuje – zatem ogromna prośba do Państwa!
Chcemy być jeszcze bardziej profesjonalni, ale to możemy osiągnąć tylko dzięki współpracy 

z naszymi czytelnikami i dzięki Państwa konstruktywnej krytyce. 
Zatem zachęcam do lektury i dzielenia się uwagami na temat naszego szkolnego pisma.

Z poważaniem:
Renata Stępień

Dyrektor ZST

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola
ul. Michalusa 6, 38-300 Gorlice, tel./fax. 18 3536114
www.zst.gorlice.pl, e-mail: zstgorlice@gmail.com 2 
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Polski rynek pracy potrzebu-
je fachowców, a pracodawcy wolą 
zatrudniać doświadczonych kan-
dydatów, dlatego oprócz teorii, 
uczniowie szkół zawodowych mu-
szą zdobywać praktykę - taką moż-
liwość daje im współpraca ZST 
z CKPiU oraz przedsiębiorcami. 

Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego w Gor-
licach to  specjalistyczny ośrodek 
szkoleniowy. Została tam stwo-
rzona nowoczesna baza kształ-
cenia praktycznego dla naszych 
uczniów szkół zawodowych oraz 
technikum, aby mogli zdobywać 
wysokie kwalifikacje zawodowe 
wynikające z szybkich przemian 
technologicznych.  

W ramach praktyk mie-
sięcznych szkoła współpracuje 
też z przedsiębiorcami, daje to 
uczniom dostęp do nowoczesnego 
wyposażenia. Często też prakty-
ki w danej 
firmie czy 
ins ty tuc j i 
o w o c u j ą 
w  p r z y -
s z ł o ś c i 
ofertą pra-
cy. Dużą 
popularno-
ścią cieszą 
się również 

płatne sta-
że wakacyj-
ne, w cza-
sie których 
można na-
być praktykę 
w zdobywa-
nym zawo-
dzie oraz 
staże - wi-
zyty zawo-
doznawcze 
o d b y w a n e 
w  r a m a c h 

p r o j e k t u 
„ M o d e r -
n i z a c j a 
ksz ta łce -
nia zawo-
d o w e g o 
w Małopol-
sce”.

Naszą wieloletnią szkołą part-
nerską jest również Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Cechu Rze-
miosł i Przedsiębiorczości w Gor-
licach, z którą współpracujemy na 
wielu płaszczyznach. Szkoła ta 
od lat wynajmuje pomieszczenia 
w  b u d y n -
ku Zespołu 
Szkół Tech-
n i cznych , 
co stwarza 
możliwości 
do bardzo 

dobrych wza-
jemnych rela-
cji i wsparcia 
w  r ó ż n y c h 
dziedzinach, a młodzieży tworzy 

warunki do 
międzyszkol-
nej integracji. 

N a s z a 
w s p ó ł p r a c a 
z różnymi pod-
miotami zo-
stała docenio-
na w ramach 
ewaluacji prze-
prowadzonej 

w tym roku 
s z k o l n y m 
w ZSZ. Nasi 
p a r t n e r z y, 
wśród nich 
można wy-
mienić wiele 
instytucji, któ-
re wspierają 
działania dy-
daktyczno – 
wychowaw-
cze szkoły, 
m. in. przed-
s t a w i c i e l e 
S t a r o s t w a 
Powiatowe-
go, Urzę-
du Miasta 
w Gorlicach, 
Policji, Stra-

ży Pożarnej, Parafii p.w. M. B. N. P. 
w Gliniku brali udział w wywiadach 
w ramach ewaluacji. Należy pod-
kreślić ścisłą współpracę ZST z UM 
w Gorlicach poprzez udział naszej 
młodzieży w różnych uroczysto-
ściach z pocztem sztandarowym. 
Mieliśmy również zaszczyt być go-

spodarzami 
posiedzenia 
P o w i a t o -
wej Komisji 
Edukacji, na 
którym Pani 
dyrektor Re-
nata Stępień 
zapoznała 
gości z re-
alizacją pro-

gramów unijnych przez nauczycieli 
i uczniów ZST oraz przybliżyła sys-
tem edukacji w Szkocji.

Partnerami szkoły  są nie tyl-
ko lokalne instytucje, ale również 
szkoły wyższe, wśród nich Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Nowym Sączu oraz Wyższa 
Szkoła Społeczno – Przyrodnicza 
im. Wincentego Pola w Lublinie, 
z którymi systematycznie posze-
rzamy naszą współpracę.

SZKOLNI PARTNERZY
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Dołącz do nas
Zespół Szkół Technicznych to gwarancja wysokiej jakości kształcenia. Nasza szko-

ła UCZY, ROZWIJA I WSPOMAGA, dowodem na to jest między innymi wskaźnik EWD, 
czyli edukacyjna wartość dodana. Dla niezorientowanych wyjaśniamy - to metoda 
statystyczna pozwalająca na podstawie zasobów na wejściu, np. wyników egzaminu 
z poprzedniego etapu kształcenia-gimnazjalnego oraz wyjściu, np. rezultatów na eg-

zaminie końcowym-maturalnym oszaco-
wać efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy 
poziom wiedzy uczniów na określonym etapie. Tak więc wskaźniki 
EWD dla naszej szkoły świadczą o tym, że ZST jest jak trampolina, 
która motywuje do rozwoju, a dzięki temu naszym uczniom przyby-
wa wiedzy. 

O tym, że jesteśmy szkołą sukcesu przez duże S świadczy 
również to, że znaleźliśmy się w gronie placówek wiarygodnych, 
godnych zaufania i działających na odpowiednim, wymaganym po-
ziomie za co otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie, jakim jest cer-
tyfikat Wiarygodna Szkoła. 

P r o g r a m 
Wiarygodna 
Szkoła obej-

muje swym zasięgiem cały kraj, a jego głównym założeniem 
jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które 
dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bar-
dzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają wła-
ściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom. 

I taką szkołą właśnie jesteśmy!!!
 
Ważnym elementem naszej działalności są także dobre 

praktyki opublikowane na kuratoryjnej stronie internetowej. 
Jedną z nich nasi przedstawiciele Pani dyrektor Renata Stępień oraz Pan Rafał Warzecha mieli zaszczyt za-

prezentować na konferencji Małopolska Szkoła w Ruchu. 
Jako jedyni z naszego powiatu i wśród 17 szkół z całego 
województwa zostaliśmy zaproszeni do przedstawienia 
prezentacji opisującej działania na szkolnej ściance wspi-
naczkowej, w module najciekawszych Dobrych Praktyk 
z całej Małopolski. Kolejnymi dobrymi praktykami, który-
mi chwalimy się są działania integracyjne wokół patro-
na szkoły – Wincentego Pola ”I znane sercu te gorlic-
kie dzwony” oraz opracowany szlak cmentarzy Bitwy 
Gorlickiej. Szczegółowo wszystkie te działania zosta-
ły przedstawione na stronach Kuratorium Oświaty 
w Krakowie.

SZKOŁA 

SUKCESU



Nasi stypendyści
Wysoki wskaźnik EWD gwarantuje sukcesy na-

szych uczniów w różnych dziedzinach oraz zdoby-
wanie stypendiów. Tegoroczne Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów po raz kolejny powędrowało do rąk 
Joanny Szczerby, uczennicy klasy IV c T kształcącej 
się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Joanna 
spośród wszystkich uczniów ZST i w tym roku szkol-
nym mogła pochwalić się najwyższą średnią ocen i największymi osiągnię-
ciami w konkursach przedmiotowych, dlatego już na początku grudnia na 
uroczystej gali w Nowym Sączu odebrała list gratulacyjny od Małopol-
skiego Wicekuratora Oświaty – Grzegorza Barana. Naszej stypendystce 
serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na maturze.

Z kolei stypendia Starosty za wyniki w nauce w I półroczu roku szkol-
nego 2013/2014 z rąk Pana Mirosława Wędrychowicza i Pani Dyrektor 
Renaty Stępień otrzymali: Weronika Gryzik, Milena Sasak i Aneta 
Janas z klasy IV c T, Jerzy Wszołek z klasy III b T oraz Piotr 
Wójcik – uczeń klasy III ZSZ.
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Joanna Szczerba odebrała 
list gratulacyjny od Mało-
polskiego Wicekuratora 

Oświaty – Grzegorza 
Barana

Milena Sasak

Jerzy Wszołek
Aneta JanasOgólnopol-

ski Konkurs 
SIMP

Jak przystało na szkołę 
techniczną, możemy pochwa-

lić się prawdziwymi zawodow-
cami, bo już po raz trzeci mamy 

laureatów w ogólnopolskim kon-
kursie SIMP. Z tej okazji Prezes sto-

warzyszenia w Gorlicach Pan Roman Jamro 
wraz z Panią dyrektor ZST Renatą Stępień 
wręczyli w dniu 9 kwietnia dyplomy w VII edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Na-
grodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół 
technicznych „Technik Absolwent”. III miejsce 

w tym konkursie zajął Michał Stępień, na-
tomiast wyróżnienia 

otrzymali: Krzysztof 
Jamro, Dawid Micha-
lik i Andrzej Zięba. 

Pod skrzydłami  
p. Jerzego Bubaka 

wyrastają 
Wielcy Technicy 
- na zdj. Dawid 

Michalik

Niecodzienny gość 
w naszej szkole

W połowie maja gościliśmy w naszej szkole ks. bp 
Edwarda Białogłowskiego wraz z obecnym i poprzed-
nim proboszczem parafii w Gliniku. Ta wizyta była okazją 
do spotkania z całą społecznością Zespołu Szkół Tech-
nicznych. Niecodziennego gościa powitała dyrektor szko-
ły – mgr Renata Stępień, która zwróciła uwagę na ważną 
rolę Kościoła współpracującego w wychowaniu młodzieży. 
Uczniowie ZST w krótkiej części artystycznej przybliżyli 
wszystkim zebranym literacką twórczość Karola Wojtyły, od 
niedawna świętego. Najważniejszą chwilą odwiedzin księ-
dza biskupa było słowo skierowane do młodzieży. Przypo-
mniał on jako wzorce postępowania postacie Jana Pawła II 
oraz patrona szkoły - Wincentego Pola. Mówił o współcze-
snym rozumieniu przez młodzież pojęcia patriotyzmu, ape-
lował także o wdzięczność Bogu za wszystkie dary, nawet 
te na pozór powszednie. Zaprosił wszystkich do wspól-
nej modlitwy, aby umacniała nas ona na każdy 
kolejny dzień.
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SUKCES WIEŃCZY DZIEŁO
Finał Konkursu 

„Pieśń o ziemi naszej – Ziemi Gorlickiej”

Sukcesami, które były zwieńczeniem długich przygotowań możemy się poszczycić w finale III Powiatowego 
Konkursu Interdyscyplinarnego im. Wincentego Pola „Pieśń o ziemi naszej – Ziemi Gorlickiej”. Tegoroczny konkurs 
odbył się w Kasztelu w Szymbarku 10 kwietnia 2014 r. Nasi uczniowie wzięli udział w trzech kategoriach rywalizacji: 
wiersz, piosenka poetycka o Beskidzie Niskim i Pogórzu, strona internetowa www.

 
Laureaci ZST w poszczególnych kategoriach:

STRONA INTERNETOWA 
WWW – „Złote Pióro”

I miejsce – Zespół „MKWT” w składzie: 
Michał Kuchta, Mariusz Kusiak, Tomasz Baran 

i Wojciech Gryzik
II miejsce – Zespół DM – Studio w skła-
dzie: Damian Markowicz i Dawid Przybek

WIERSZ
II miejsce – Aneta Janas „Szczęście Beskidu”
III miejsce –  Milena Sasak „Oblicza Beskidu”
Wyróżnienia:  Sławomir Pabis  „Wspomnienie z beskidzkiej wsi”
  Jacek Budziak „Ziemia”
   Natalia Radzik „Anioły Beskidu”

Zespół „MKWT” i Dyrektor ZST 
Renata Stępień

Aneta Janas odbiera nagrodę
z rąk wicestarosty Karola Górskiego

 i Romana Dziubiny - wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu

 Sławomir Pabis   Jacek Budziak Natalia RadzikMilena Sasak

                                                 

PIOSENKA
II miejsce – Joanna 

Szczerba „Powiew Beskidu”
Wyróżnienie – ZST Band 

za piosenkę „Spotkanie” 
(Marcin Waląg i Artur Stę-
pień)
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Poprzez liczny udział w konkur-
sie nasza młodzież godnie uczciła 
święto patrona – Wincentego Pola, 
wyraziła miłość do Ziemi Gorlickiej, 
naszej małej ojczyzny.

Młodzież Zapobiega Pożarom

Uczestnicy Konkursu „Pieśń o ziemi naszej 
– Ziemi Gorlickiej” wraz z Dyrektor ZST  

Renatą Stępień i opiekunkami  
Ewą Przesławską i Renatą Rybczyk

W Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom” również byliśmy najlepsi. Nasz reprezentant  Paweł Turek 
zajął I miejsce. W zawodach wziął również udział Bartłomiej Zastępa, ale nie udało mu 
się stanąć na podium.

Wicestarosta Powiatu Gorlickiego – Karol Górski, Paweł Turek, za nim opiekun Andrzej Kopcza  
i oczywiście pozostali uczestnicy oraz organizatorzy konkursu

Paweł Turek  
to nasz strażak Sam

wielkie gratulacje

Pierwsza pomoc na podium
Sukces odnotowaliśmy także  w dziedzinie 

pierwszej pomocy. Nasz pięcioosobowy zespół  
zwyciężył w Rejonowych Mistrzostwach Pierw-
szej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.  
Zwycięską drużynę z ZST tworzyli: Mateusz Liso-
wicz (kapitan), Bartłomiej Zastępa, Paweł Mruk, 
Piotr Mruk, Łukasz Gruca. Zespół reprezento-
wał powiat gorlicki na okręgowych Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy organizowanych przez Mało-
polski Oddział Okręgowy PCK w Krakowie. 

Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz i zwycięska  
drużyna z ZST wraz z opiekunem Andrzejem Kopczą
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Sukces Piotra!
Wygrana Piotra Kamyka, ucznia klasy 

III a T w finale X edycji Konkursu wiedzy o mię-
dzynarodowym prawie humanitarnym konflik-
tów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza, 
zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż 
na pewno nas nie zaskoczyła, potwierdziła wy-

sokie notowania naszych zawodników w tej tema-
tyce. Należy podkreślić, że do finałowej dwunastki 

zakwalifikowało się aż trzech uczniów ZST (Mate-
usz Lisowicz - IV a T, Krzysztof Kret i Piotr Kamyk, obaj z klasy III a T). Niestety 
z różnych względów Mateusz i Krzysztof nie mogli uczestniczyć w finale Konkur-

su. Zwycięzcy gratulujemy, a pozostałym uczestnikom eliminacji życzymy jeszcze lepszych 
startów w przyszłym roku.  

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Leonardo da Vinci w nowej odsłonie

Oprócz Comeniusa  Zespół 
Szkół Technicznych realizuje jedno-
stronny projekt Leonardo da Vinci 
pod tytułem „Mobilność - działania 
wspierające uczniów, osoby poszu-
kujące pracy, pracowników i praco-
dawców”. W ramach tego projektu 
w listopadzie  gościliśmy uczniów 
z Francji. Odbywali oni praktyczne 
zajęcia z dziedziny elektryczności 
w CKPiU w Gorlicach. Jednak nie 
tylko nauką żyje uczeń, nasi goście 
mieli możliwość zapoznania się 
z urokami Ziemi Gorlickiej i Mało-
polski.

Marek Potempa, z-ca Dyrektora ZST- Małgorzata Kukuła- Jasińska,  
Dyrektor ZST- Renata Stępień i uczniowie z Francji wraz z opiekunem

Comenius po raz trzeci

Mniej Stresu-Lepsze Rezultaty  - 
to myśl przewodnia i zarazem tytuł 
projektu Comenius, który już od dwóch 
lat wraz z placówkami partnerskimi 
ze Szwecji, Włoch i Turcji realizujemy 

w naszej szkole. Głównym celem współpracy jest wyrównanie szans 
edukacyjnych młodzieży z różnych rejonów Europy. W realizacji  
projektu koncentrujemy się na wypracowaniu metod zwalczania  
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negatywnego stresu oraz poprawy zdrowia psychicznego nie tylko uczniów, 
ale i  nauczycieli. W dniach od 15 do 22 października 2013 r. w naszej szkole 
odbyło się już trzecie spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Come-
nius Mniej Stresu - Lepsze Rezultaty i dlatego pozwolimy sobie na podanie 
więcej szczegółów  z tej wizyty, bo i program spotkania był bardzo na-
pięty, ciekawy i atrakcyjny –oj działo się o czym przekonajcie się sami.  

Kalendarium międzynarodowych
spotkań:

16 października - uroczyste powitanie gości przez panią dy-
rektor mgr Renatę Stępień w obecności przedstawicieli władz samo-
rządowych na czele z panem starostą Mirosławem Wędrychowiczem. 

Krótki program artystyczny przygotowany przez 
naszych uczniów ubogacony tańcem oraz 
śpiewem piosenek wywodzących się z krajów 

partnerskich przybliżył wszystkim ich spe-
cyfikę. W tym dniu czuliśmy się prawdzi-
wymi gospodarzami wizyty. Oczywiście 

musieliśmy pochwalić się naszym mia-
stem. Z wieży ratusza miejskiego podziwia-

liśmy z gośćmi panoramę Gorlic i okolic. 
Zwiedzanie lokalnego muzeum przybli-

żyło uczestnikom projektu historię Pol-
ski oraz naszego miasta, tak bar-
dzo doświadczonego podczas 

I wojny światowej.
17 października - 

prezentacje multimedialne na temat 
ciekawych sposobów uczenia się ma-
tematyki oraz uczniowskich sposobów 
walki ze stresem jako wstęp do dys-
kusji na temat problemów naszej mło-
dzieży i radzenia sobie z nimi. Pracując 
w grupach, uczniowie mogli wykazać się 
różnorodnymi umiejętnościami. Od two-
rzenia dramy „Stresu-
jąca lekcja matema-
tyki z happy endem” 
poprzez przygotowa-
nie słownika zwrotów 
i słówek związanych 
ze stresem i walką 
z nim,  opracowanie 
diety do walki ze zły-

mi emocjami 

po na-
pisanie 
wiersza 
z w i ą -

zanego z tematyką 
projektu.

18 paździer-
nika - trening Ja-
cobsona jako na-
sza propozycja na 
relaksację i uwol-
nienie organizmu 
od nadmiaru stre-
su.  Metoda pole-

gająca na relaksacji poszczególnych 
mięśni całego ciała poprzez ich na-
przemienne napinanie i rozluźnianie. 
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli 
udział w ćwiczeniach prowadzonych 
przez polskiego koordynatora Wiolet-
tę Stabach - Wójcik oraz przedstawi-
cielkę Poradni Psychologiczno - Pe-
dagogicznej w Gorlicach Panią Alicję 
Zdrzałkę. Dodatkową atrakcją dnia 
było zwiedzanie skansenu archeolo-

gicznego Karpacka Troja w Trzcinicy.
9 - 21 października – te trzy dni upłynęły pod znakiem wy-

cieczek. Nasi goście mogli zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce, za-
poznać się z zabytkami Krakowa, Zakopanego i Sandomierza. 
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Kolejne spotkanie w ramach projektu Comenius „Mniej stresu - lepsze rezultaty” odbyło się w dniach 22 - 27 
kwietnia 2014 r. w Turcji. Istotnym punktem wymiany doświadczeń  były multimedialne prezentacje poszczegól-
nych szkół partnerskich przygotowane przez uczniów. Dotyczyły one historii, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
oraz atrakcji turystycznych miast szkół partnerskich. Uczniowie zaprezentowali również swoje szkoły i ich doro-
bek oraz ciekawe sposoby na bezstresowe uczenie się matematyki przy użyciu gier dydaktycznych.

Echa tureckiej wizyty:

24 kwietnia -  przeprowa-
dzenie konkursu matematycznego 
dla reprezentantów poszczegól-
nych szkół partnerskich. Na-
szym wkładem w spotkanie 
był również krótki humo-
rystyczny film przygotowany 

przez młodzież ZST pod kierownictwem Marka 
Potempy, ukazujący w groteskowy sposób  typowe zachowania 

uczniów będących pod wpływem stresu oraz tych już zrelaksowanych. Cieka-
wą formę walki z negatywnymi emocjami zaprezentowali tureccy uczniowie - metodę Ebru Art, 

która jest procesem tworzenia kolorowych malowideł przy użyciu specjalnej techniki rozprowadzania farby 
na powierzchni wody, a następnie kontemplowaniu powstałego dzieła.

25-26 kwietnia - zwiedzanie zabytków Ankary oraz starego miasta Beypazari. Aktywne spędzanie wolne-
go czasu - wizyta w centrum sportowym i turniej gry w kręgle dostarczyły nam nowych sposobów na redukowa-
nie stresu wśród młodzieży. W czasie naszego pobytu nie 
zabrakło również spotkań przy wspólnym stole, podczas 
których mogliśmy skosztować specjałów orientalnej kuchni 
tureckiej. 

Wizyta w Turcji była niestety dla młodzieży już ostatnim 
spotkaniem w ramach projektu Comenius „Mniej  stresu – 
lepsze rezultaty”. Skończył się czas wspólnych spacerów, to-
warzyskich rozmów i zacieśniania nawiązanych kontaktów i przy-
jaźni, na pewno jednak będziemy je kontynuować 
dzięki elektronicznym technologiom. Nasi uczniowie 
w pełni wywiązali się z realizacji zadań 
przewidzianych projektem. Zapoznali 
się z metodami zwalczania stresu oraz 
pogłębili znajomość języków obcych.

Natomiast w czerwcu we Włoszech 
odbyło się spotkanie w ramach projektu, 
podczas którego już sami koordynatorzy wy-
pracowali założenia do raportu końcowego.

Egzotyczna i ciekawa

W
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MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W MAŁOPOLSCE

Zespół Szkół Technicznych już od 4 lat wdra-

ża projekt „Modernizacja kształcenia zawodowe-

go w Małopolsce” realizowany w ramach działania 

9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkol-

nym liderem przedsięwzięcia jest Rafał Warzecha, 

który czuwa nad jego sprawną realizacją. 

W ramach projektu 22 września dwójka uczniów z na-

szej szkoły wyjechała na tydzień wraz z grupą 60 osób 

z całej Małopolski na wizytę studyjną do Erfurtu w Turyn-

gii. Milena Sasak z klasy IV c T reprezentowała nas w gru-

pie o tematyce - fryzjerstwo, a Tomasz Bajorek z klasy III a T 

w metalotechnice. 

„ M o d e r n i z a c j a 

kształcenia zawodo-

wego w Małopolsce” 

to również możliwość 

odbycia staży – wizyt 

zawodoznawczych . 

Pierwsza taka wizyta 

miała miejsce 2 grud-

nia. 45-osobowa gru-

pa młodzieży z klas 

kształcących w zawo-

dach technik pojaz-

dów samochodowych 

i mechanik pojaz-

dów samochodowych 

wzięła udział w stażu-

-wizycie zawodoznaw-

czej w fabryce „Fiata” 

w Tychach. 

Kolejne staże-wizyty zawodoznawcze odbyły się dla młodzieży z klas 

o profilu technik usług fryzjerskich. Tradycyjnie już uczennice odwiedziły 

ekskluzywne Studio Urody „Angel”w Krakowie. Z inicjatywy jego właści-

cielki Pani Joanny Grzybowskiej, z którą od dwóch lat współpracuje Ze-

spół Szkół Technicznych, nasze uczennice zostały zaproszone do udzia-

łu w konkursie fryzjerskim „Fryzura wizytowa”. W rywalizacji zwyciężyła 

Weronika Gryzik z kl. IV c T, tworząc elegancką fryzurę wizytową na główce fryzjer-

skiej. Weronika otrzymała atrakcyjną nagrodę - miesięczny wakacyjny staż w salonie 

„Angel” w Krakowie.   Wyróżnienia w konkursie zdobyły  Milena Sasak i Aneta Janas, 

także uczennice IV c T. Druga edycja konkursu, tym razem o tematyce „Fryzura kar-

nawałowa” odbyła się w lutym. Pierwsze miejsce 

zdobyła Magdalena Kryza, drugie Paulina Kudła-

ty, obie z klasy III c T, a trzecie Angelika Kotowicz 

z klasy II c T. Wszystkim gratuluje-

my  zdobytych nagród i życzymy 

dalszych sukcesów w twórczej 

pracy fryzjerskiej oraz owoc-

nej współpracy z salonem 

„Angel” w Krakowie. 

Grupą młodzieży opiekowali się Jerzy Kuczek, Zdzisław Szpakowski oraz Wiesław Stec



Z życia szko
ły

„Odkryj talenty swojego dziecka” – pod takim hasłem 
przebiegał tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery, 
zainicjowany przez Stowarzyszenie Doradców Zawodo-
wych RP, promujący między innymi ideę świadomego 
planowania karie-
ry. W dniach od 
14 do 20 paź-
dziernika Szkolny 
Ośrodek Karie-
ry prowadzony 
przez Małgorzatę 
Kukułę – Jasiń-
ską organizował 
dla młodzieży 
spotka-

nia, prelek-
cje oraz 
warsztaty.

Uczennice 
kl.II pod 

okiem pani 
Agniesz-

ki poznają arkana 
fryzjerstwa

Z życia szko
ły

Staże – wizyty zawodoznawcze są bardzo 
cenne dla naszej młodzieży, ponieważ pozwala-
ją z bliska przyjrzeć się pracy przedstawicieli wie-
lu zawodów, poznać kulturę i organizację pracy, 
a także poprzez obserwację uczestniczącą  „do-
tknąć” nowoczesnych technologii wykorzystywa-
nych na co dzień w wielu odwiedzanych przedsię-
biorstwach.

Nieoceniony jest również wkład projektu w or-
ganizację konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”, 
w czasie którego uczniowie mogą rywalizować 
z przedstawicielami swoich profesji. 3 październi-
ka w konkurencji - Precyzyjna jazda wózkiem wi-
dłowym na czas - branża mechaniczno-mechatro-
niczna wystartowali w Miechowie uczniowie klasy 
IV b T Sławomir Urbanowicz, Jakub Ziomek oraz 
w konkurencji - Spawanie – branża mechaniczno 
– mechatroniczna Piotr Mruk, Mirosław Skrobot, 
również z klasy IV b T. Kolejne konkurencje kon-
kursowe - Fantazyjna plecionka oraz Wehikułem 
czasu w stylizacje przyszłości - branża usługowa 
dały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
naszym fryzjerkom. Uczennice z klas IV i I c T: 
Weronika Gryzik, Joanna Szczerba, Milena Sa-
sak, Agata Świątkowska wystartowały w Olkuszu. 
Z kolei w konkurencji - Obróbka ręczna i mecha-
niczna metali - branża mechaniczno – mechatro-
niczna rywalizował w Oświęcimiu Rafał Belczyk.

Wyniki konkursu „Mam zawód. Mam fanta-
zję” i tym razem nas nie rozczarowały. III miej-
sce w konkurencji fryzjerskiej uzyskała nasza 
drużyna. Gratulacje i nagrody laureatki odebra-
ły 11 grudnia w trakcie gali w AGH w Krakowie 
z rąk wicemarszałka Romana Ciepieli. Niestety 
w tym roku uczestnicy konkursu w branży me-
chaniczno - mechatronicznej nie zdobyli nagród, 

ale trzeba podkreślić, że dzielnie 
walczyli i w starciu finałowym 

nieznacznie ulegli drużynom 
z Krakowa. Wszystkim uczest-
nikom rywalizacji gratulujemy 

i życzymy sukcesów  
w przyszłym roku. 

CZAS NA KARIERĘ
Ogólnopolski 

Tydzień Kariery

Planujemy swoją przyszłość
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CZAS NA KARIERĘ
Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 
W tym roku Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości promował przed-
siębiorcze postawy wśród młodzie-
ży. W ciągu tygodnia uczniowie mo-
gli zapoznać się z ofertą 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gorlicach. Ma-
turzyści wzięli udział 
w zajęciach w Centrum 

Aktywizacj i 
Zawodo-

wej PUP, 
podczas których 
można było skorzy-
stać z indywidual-

nych informacji i kon-
sultacji na temat 
sytuacji na lokal-
nym rynku pracy, 
poznać perspek-
tywy zatrudnienia 

oraz możliwo-
ści pod-
noszenia 
lub zmia-
ny kwali-

fikacji zawo-
dowych. 

Przyszli fryzjerzy z klasy I c T 
spotkali się z ekspertem w dzie-
dzinie fryzjerstwa - Panem Paw-
łem Tokarskim, który z wielką pa-

sją opowiedział o swojej 
pracy oraz przekazał wie-
le cennych rad i wskazó-
wek przyszłym adeptom 
tej sztuki. W szkolnej pra-
cowni pokazał praktyczną 
część 
p r a -

cy fryzjera 
z  k l i e n t e m . 
Me tamor fo -
zie w wyko-
naniu mistrza 
g r z e b i e n i a 
poddała się 
D o m i n i k a 
Waz z klasy 
IV c T. 

W ramach 
ŚTP można 
było także za-
poznać się z ofertą banku i uzyskać 
podstawowe informacje dotyczące 
zarządzania finansami, czyli oszczę-

 Metamorfozie w wykonaniu mistrza grzebienia 
Pawła Tokarskiego poddała się Dominika Waz 

z klasy IV c T

dzania, pożyczania i inwestowania 
własnych pieniędzy w najbardziej 
opłacalny sposób. Służyły temu 
zajęcia ”Bank przyjazny klientom” 
prowadzone przez przedstawicieli 
Banku Pekao Oddział I w Gorlicach. 
Duże zainteresowanie uczniów 
wzbudziła możliwość płatności mo-

bilnej PeoPay.
 Działa-

nia prowadzo-
ne w ramach 
ŚTP to szansa 
na pełniejsze 
p r z y g o t o w a -
nie uczniów 
do podejmo-
wania decyzji 
edukacyjnych 
i zawodowych, 
a także do ak-
tywnego udzia-
łu w życiu go-

spodarczym i społecznym, czyli 
kreowanie postaw przedsiębior-
czych.

            

                                 Rynek pracy w pigułce
W ramach współpracy SZOK z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej 

w Nowym Sączu 4 grudnia odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów z klas IVaT 
i III ZSZ z zakresu planowania kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy. Pod-

czas spotkania młodzież mogła zastanowić się nad wybraną drogą za-
wodową i zweryfikować własne plany dotyczące wybranych kierunków 
kształcenia lub pomysłu na swoją pracę. Uczniowie zapoznali się z lo-
kalnym rynkiem pracy oraz poznali zasady skutecznego poszukiwania 
zatrudnienia. Celem zajęć było także uświadomienie roli wiedzy, za-
interesowań i cech charakteru w wyborze kierunku kształcenia i przy-
szłego zawodu. 



JASŁO na drodze do kariery

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza  w Jaśle już ponad 10 lat zachęca do stu-

diowania na proponowanych przez nią kierunkach.  Jej bliskość Gorlic to dodatkowy atut dla naszej młodzieży, 

która może codziennie dojeżdżać na zajęcia i tym samym obniżyć koszty studiowania. Maturzyści zapoznali się 

z historią szkoły, bazą dydaktyczną oraz ofertą edukacyjną i możliwościami kształcenia na tej uczelni. Do studiowania 

w Jaśle zachęcali sami studenci, ich zdaniem uczelnię wyróżniają: profesjonalizm, praktyczność, przystępność i inno-

wacyjność. KLUCZ

do sukcesu

Niewątpliwie niezawodnym kluczem do ka-

riery jest świadomy wybór swojej przyszłości, 

oparty między innymi na znajomości swoich 

mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji, 

a także umiejętności planowania drogi zawodo-

wej. Mając na względzie te wszystkie aspekty,  

nasz szkoła po raz kolejny już przystąpiła do 

ogólnopolskiej kampanii społecznej „Świadomie 

wybieram przyszłość”.

Targi Pracy

Ciekawą i różnorodną ofertę pra-

cy przedstawili przedsiębiorcy biorący 

udział w XI już Targach Pracy organi-

zowanych przez Filię Młodzieżowego 

Biura Pracy OHP w Gorlicach. Nasi 

uczniowie z klas II ZSZ mogli zapo-

znać się z ofertą pracy lokalnego 

rynku. Jak się okazuje, dużym zain-

teresowaniem cieszą się osoby po-

siadające kwalifikacje spawacza, 

elektryka czy operatora wózków 

widłowych. I tu warto podkreślić, 

że nasza oferta edukacyjna jest 

wpasowana w potrzeby rynku 

pracy, ponieważ kształci w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy, a ponadto nasi uczniowie mają 

możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych kursach, które dają im uprawnienia i nowe kwalifikacje tak poszuki-

wane na rynku pracy. Zatem czas na Zawodowców, a Szkoła Zawodowa to Szkoła Pozytywnego Wyboru.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Festiwal Zawodów w Małopol-
sce ma formułę aktywnej prezenta-
cji oferty szkoleniowej szkół zawo-
dowych w Małopolsce. W tym roku 
zwiedzający mogli osobiście spró-

bować swoich sił w konkretnym za-
wodzie, wykonując niektóre czyn-
ności samodzielnie pod kierunkiem 
fachowców z prezentujących się 
szkół. Na targach obecni byli także 
przedsiębiorcy, którzy współpracu-
ją z placówkami oświatowymi. Po-
nadto młodzież mogła skorzystać 
z pomocy doradcy zawodowego 
w określeniu swoich predyspozycji 
i zainteresowań zawodowych. 

Na tegorocznej, drugiej już 
edycji targów, nie zabrakło również 
ZST. Prezentowaliśmy się w dwóch 

branżach: usługowej i informatycz-
no-elektronicznej. Tematem prze-
wodnim pierwszej prezentacji były 
„Fryzjerskie szaleństwa i inspira-
cje”. W zaaranżowanym stoisku - 
mini salonu fryzjerskiego wydzielo-
na była strefa makijażu, warkocza 
oraz studio fryzur. Nasze dziew-
czyny z klasy II c T: Anna Dutka,  

C
zas n

a karierę

Promocja 
ZST na 

festiwalu
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Angelika Kotowicz i Joanna Kowynia oraz z klasy III c T: Magdalena 
Kryza, Sylwia Soczek i Paulina Kudłaty z wielkim zaangażowaniem 
prezentowały tajniki zawodu, a wykonując fryzury i makijaż wyka-
zały się wielkim kunsztem fryzjerskim. 

W branży informatyczno-elektronicznej dominował temat 
„Komputery-Światło-Ekologia-Środowisko-e-Edukacja”. W nawią-
zaniu do tego nasze stoisko zostało podzielone na 3 strefy: e-edu-
kacji, w której Paweł Pęczek z klasy I b T prezentował program do 
wspomagania nauki języka angielskiego „Alph-korepetytor”; stre-
fę 3D, gdzie Daniel Tulicki z klasy II b T demonstrował tworzenie 

animacji przy wykorzystaniu programu komputerowego oraz Eco , 
w której Paweł Przybycień z klasy III aT za pomocą specjalnego pro-

gramu projektował oświetlenie pomieszczenia. Dodatkowo Mateusz Kusiak wykonywał za pomocą zestawu po-
miar czynników środowiska pracy, a Wojciech Gryzik prezentował sterowane komputerowo urządzenie do prze-
robu zużytego oleju roślinnego na biopaliwo. 

Różnorodność prezentacji sprawiła, że nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 
Koordynatorami przedsięwzięcia i opiekunami młodzieży w czasie targów byli Pani Małgorzata Kukuła-Jasińska 
i Pan Marek Potempa. 

Targi Pracy

Ciekawą i różnorodną ofertę pra-

cy przedstawili przedsiębiorcy biorący 

udział w XI już Targach Pracy organi-

zowanych przez Filię Młodzieżowego 

Biura Pracy OHP w Gorlicach. Nasi 

uczniowie z klas II ZSZ mogli zapo-

znać się z ofertą pracy lokalnego 

rynku. Jak się okazuje, dużym zain-

teresowaniem cieszą się osoby po-

siadające kwalifikacje spawacza, 

elektryka czy operatora wózków 

widłowych. I tu warto podkreślić, 

że nasza oferta edukacyjna jest 

wpasowana w potrzeby rynku 

pracy, ponieważ kształci w zawodach atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy, a ponadto nasi uczniowie mają 

możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych kursach, które dają im uprawnienia i nowe kwalifikacje tak poszuki-

wane na rynku pracy. Zatem czas na Zawodowców, a Szkoła Zawodowa to Szkoła Pozytywnego Wyboru.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Dzień 
Otwarty

W pierwszy dzień wiosny w mury naszej szkoły w ramach Dnia Otwartego zapraszaliśmy gimnazja-
listów. Młodsi koledzy mogli obejrzeć sale lekcyjne i ich wyposażenie, spróbować swoich sił na ściance 
wspinaczkowej, skorzystać z siłowni, a przede wszystkim porozmawiać z nauczycielami i uczniami ZST. 
Informacje o naszej szkole można było również uzyskać podczas V Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych 

i Zawodów odbywającej się na hali OSiR-u, gdzie umieściliśmy swoje stanowisko. Uwagę zwiedza-
jących przyciągały nasze fryzjerki, tworzące na głowach modelek awangardowe fryzury. Wy-

stęp zespołu muzycznego uprzyjemniał gimnazjalistom czas zwiedzania. Mamy 
nadzieję, że bogata oferta edukacyjna, a także nasze osiągnięcia 

przekonają ich do wyboru naszej szkoły.

Wyprawa 
w góry

To już kolejna wrześnio-
wa wycieczka naszej młodzie-
ży do Zakopanego. Tym ra-
zem grupa 30 uczniów z klas 
technikum wraz z opiekunami 
i tatrzańskim przewodnikiem 
wędrowała szlakiem z Kuź-
nic na Kasprowy Wierch, po-
tem do schroniska „Murowa-
niec” w Dolinie Gąsienicowej, 
a stamtąd Doliną Jaworzynki 
z powrotem do centrum Zako-
panego.



Z życia szko
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Rajd im. Kazimierza Puła-
skiego rokrocznie gromadzi 
miłośników wędrówek po 
Beskidzie Niskim. W dniu 

3 października grupa 
25 osób z naszej 
szkoły wzięła udział 
już po raz dziewią-

ty. Trasa wyprawy 
wiodła z Gorlic 

przez Szym-
bark Łęgi, 

Miejską Górę, Bielankę i z powrotem do 
Gorlic. Na mecie rajdu w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej im. K. Puła-
skiego w Gorlicach odbyły się 

Konkurs Wiedzy o Konfede-
racji Barskiej oraz Konkurs 

Wiedzy Turystycznej o Be-
skidzie Niskim. W dzie-
dzinie wiedzy o naszym 
regionie II miejsce za-
jął uczeń ZST Mateusz 
Smereczniak. Inną im-
prezą turystyczną, w któ-
rej licznie uczestniczy 

nasza młodzież jest rajd 
im. Jana Pawła II. W tym 

roku nasza grupa wybrała 
trasę z Wysowej przez Jawo-

rzynkę do Regietowa, gdzie od-
było się zakończenie imprezy.W Konkursie Wiedzy 

Turystycznej o Beski-
dzie Niskim II miejsce zajął 

uczeń ZST Mateusz Smereczniak

Na przełomie września i paździer-
nika odbyło się kilka rajdów, wycieczek 
i ognisk klasowych. O dobrej zabawie 
i urokach spędzania czasu na łonie na-
tury świadczą zdjęcia z pozaszkolnych 
wypadów.

Szkolne rajdy, ogniska, wycieczki

Przygody i zabawy czas



Kulisy spotkań teatralnych
Od września na nowo ruszył sezon teatralny w naszej szkole. Główne organizatorki wyjaz-

dów Lucyna Duma i Renata Rybczyk zapewniły młodzieży systematyczny kontakt z wysoką 
kulturą. W tym roku nasi miłośnicy teatru mogli skorzystać z wielu propozycji. Już we wrze-
śniu uczniowie uczestniczyli w interaktywnej sztuce „Szalone nożyczki” w krakowskiej „Baga-
teli” i okazali się wspaniałymi świadkami wydarzeń, aktywnie pomagali rozwiązać kryminalną 
zagadkę. Wiosenny sezon teatralny obfitował również w ciekawe wy-
darzenia kulturalne. W teatrze im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie 
obejrzeliśmy w nowych odsłonach 
„Makbeta” W. Szekspira i „Skąp-
ca” Moliera. Nasza młodzież do-
brze bawiła się, oglądając 
spektakl teatralny „Małżeństwo 
z kalendarza”. Na scenie kina 
Wiarus w rolach bohaterów ko-
medii satyrycznej Franciszka 
Bohomolca ujrzeliśmy uczniów 
LO w Bieczu. Spektakl był oka-
zją do przyłączenia się do akcji 
charytatywnej, organizowanej 
przez fundację „Wyjdź z domu”, 
na rzecz zbiórki funduszów na 
wyprawę do Rzymu osób nie-
pełnosprawnych. O zaangażo-
waniu naszej młodzieży i chęci 
wsparcia tej akcji świadczyła 
pełna sala.

XXII finał WOŚP
Za sprawą naszych uczniów Mariusza Kusiaka oraz 

Bartosza Szufnary, wolontariuszy WOŚP włączyliśmy 
się 12 stycznia 2014r. w 22. finał orkiestry. Tym 
razem ofiarność gorliczan zasili fundusz na za-
kup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycz-
nej seniorów. A o godz. 20:00 na boisku przed 
naszą szkołą zajaśniało „Światełko do nieba”.

Uczennice  kl. IVc T - technik usług 
fryzjerskich przygotowane przez Joannę Sochę

Bartosz Szufnara rozpętał szkolny  
XXII finał WOŚP
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śćPokaz fryzur

historycznych
Niecodzienny pokaz fryzur historycznych z prze-

łomu wieków przygotowały 9 stycznia uczennice 
kl. IV - technik usług fryzjerskich. Dziewczęta pre-
zentowały uczesania z okresu starożytności, śre-
dniowiecza, renesansu, rokoko oraz biedermeieru. 
Na uwagę zasługuje fakt, że każda z fryzur została 
stworzona przez nasze uczennice z niezwykłą dba-
łością o historyczne detale. Stylowe fryzury uzupeł-
niały odpowiednio dobrane stroje. 
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Kampania społeczna „No 
promil-no problem” nabie-
ra tempa, na stałe gości już 
w kalendarzu imprez organi-
zowanych na gorlickim rynku. 
W październiku młodzież klas 

IaT i IbT 
w z i ę -
ła udział 
w  s z k o -
leniu ko-
o r d y n a -
t o r ó w 
kampanii 
społecz-
nej NO 
P R O -
MIL – NO 
P R O -

BLEM zorganizowanej przez 
Urząd Miasta Gorlice. W pro-
gramie spotkania znalazły się  
prezentacje multimedialne, 
filmiki obrazujące coraz częst-
szy problem alko-
holizmu. Przedsta-
wione świadectwa 
młodych ludzi za-
chęcały uczniów do 
dyskusji. W części 
warsztatowej spo-
tkania można było 
zaprezentować wła-
sną inwencję twór-

Wiem, co jem?
Bardzo często jemy za dużo, źle dobiera-

my składniki posiłków – tak najkrócej można 
scharakteryzować sposób odżywiania sporej 
części polskich rodzin. W efekcie odbija się to 
niekorzystnie na naszym zdrowiu. Co zmienić 
w przyzwyczajeniach żywieniowych, jak zadbać 
o właściwą dietę? Na te i wiele innych pytań 
związanych z odżywianiem odpowiadała pani dietetyk Ewelina Taba-

czar, która 21 listopada 2013 r. odwie-
dziła naszą szkołę.

Prowadząca przybliżyła młodzie-
ży zasady zdrowego odżywiania i ich 
wpływ na prawidłowe funkcjonowa-
nie organizmu człowieka. Cykliczne 
spotkania z panią dietetyk uchronią 
młodzież przed skutkami nieprawi-
dłowego odżywiania się i chorobami 
związanymi z niewłaściwą dietą. 

       

PROMOOOoCJA ZDROWIA
No promil    – no problem

VI Międzyszkolny 

Turniej 

Mówienia 

po Angielsku

Nieodłącznym wydarzeniem w kalendarzu imprez w naszej szkole jest Mię-

dzyszkolny Turniej Mówienia po Angielsku organizowany przez Marka Potempę. 

Jak co roku w ostatni piątek maja młodzież z gimnazjów rywalizuje w tłumaczeniu 

zdań na język angielski.

Główną nagrodę, ufundowaną przez organizatora imprezy, zdobył w pięknym 

stylu uczeń klasy III Gimnazjum w Ropicy Polskiej - Tomasz Tabor.

Światowy 
Dzień AIDS

Z okazji Światowego Dnia AIDS 18 grudnia w sali te-
atralnej GCK odbyła się konferencja profilaktyczna. Pro-
gram obejmował wykłady zaproszonych specjalistów 
na temat życia z HIV, rozstrzygnięcie konkursu na pla-
kat z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz projekcję filmu. 
W spotkaniu wzięła udział młodzież z klas I a T i III a T. 

     

„Jak cieszyć się 
zdrowiem ?”

W listopadzie nasi przedstawiciele Ma-
teusz Kirkiewicz i Jacek Budziak z klasy 
III ZSZ uczestniczyli w sesji „Jak cieszyć 
się zdrowiem?” zorganizowanej  w I LO 
im. M. Kromera. Podczas sesji w ramach 
konkursu plastycznego - I miejsce za 
przygotowany plakat związany z wy-
żej wymienioną tematyką otrzymał 
Mateusz Kirkiewicz.

     

Mateusz Kirkiewicz wie,
 jak cieszyć się zdrowiem



czą, tworząc plakaty, teksty piosenek, 
hasła czy przysłowia tematycznie zwią-
zane z przeciwdziałaniem jeździe po 
alkoholu. Modne gadżety promujące 
trzeźwość były wspaniałym dopełnie-
niem przedsięwzięcia.

Po szkoleniu koordynatorów czas 
na udział w kampanii „No promil-no 
problem”. Już po raz kolejny uczestni-
czy w niej nasza młodzież, tym razem 
uczniowie klasy I c T. Celem kampanii 
było uświadomienie skutków używa-
nia i nadużywania alkoholu przez kie-

rowców. Na płycie gor-
lickiego rynku  odbył się 
pokaz udzielania pierw-
szej pomocy osobom 
poszkodowanym w wy-
padkach samochodo-
wych spowodowanych 
przez kierowców będą-
cych pod wpływem al-
koholu.

PROMOOOoCJA ZDROWIA
No promil    – no problem Policja wobec nałogów

Rzecznik prasowy gorlickiej Policji asp. Grzegorz 
Szczepanek gościł 21 stycznia w ZST na zaprosze-
nie koordynatorów Szkolnego Zespołu do Spraw Pro-

mocji Zdrowia. Przedmiotem spotkania były informacje 
o aspektach prawnych związanych z piciem alkoholu, pa-
leniem papierosów, stosowaniem innych używek oraz na 
temat wolności od przemocy. 

Program 
„ARS,  

czyli jak dbać 
o miłość” 

W roku szkolnym 2013/2014 przystąpiliśmy do programu „ARS, 
czyli jak dbać o miłość” realizowanego w ramach Projektu KIK/68 „Pro-
filaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alko-
holu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Bezpromilowo – bezproblemowo
W ramach kampanii „Trzeźwa Małopolska 2014” odbyła się na terenie naszej szkoły sesja 

prozdrowotna pod hasłem „Bezpromilowo – bezproblemowo”. Celem spotkania było dostarcze-
nie młodzieży podstawowej wiedzy i umiejętności pomocnych w dokonywaniu prawidłowych 
wyborów życiowych. Profesjonalną wiedzę na temat wpływu alkoholu, substancji uzależnia-
jących na funkcjonowanie organizmu człowieka, kondycję psychiczną i umiejętność prze-
widywania konsekwencji przyjmowania wszelkich substancji dostarczyli zaproszeni goście. 
Podsumowaniem sesji były ćwiczenia z wykorzystaniem alkogogli służących do demonstracji 
upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu, jazda alko – autkiem z wykorzystaniem alkogogli 
na boisku szkolnym oraz kurs udzielania pierwszej pomocy.

Współorganizatorzy sesji prozdrowotnej - Bogusław Matała i Dorota Zimowska 
wśród młodzieży
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CIEKAWE LEKCJE
Dla Ciebie to 5 minut, 
dla kogoś to całe życie

Pod takim hasłem 
została przeprowadzo-
na 4 grudnia kampania 
informacyjna wśród peł-
noletnich uczniów naszej 
szkoły. Przedstawiciele 
studenckiego koła Ra-

townictwa Medycznego „eRKA” PWSZ w Nowym Są-
czu przybliżyli zasady rejestracji w banku szpiku oraz 
przedstawili mity i fakty bycia dawcą. Ponadto za-
chęcali młodzież do włączenia się 12 grudnia w wiel-
ki finał rejestracji potencjalnych dawców szpiku. 
Kampania in-
formacyjna 
odbyła się 
w  r a m a c h 
szkoły part-
nerskiej. 

Spotkanie 
z podróżnikiem

Ciekawa wycieczka po krajach basenu Morza 
Śródziemnego wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród młodzieży ze wszystkich klas. Zaproszo-
ny gość pan Grzegorz Chachura swoją opowieść 
o tym regionie świata ubarwił profesjonalnymi fo-
tografiami oraz oryginalnymi eksponatami. Spo-
tkanie było możliwe dzięki firmie Trzask z Gorlic, 
z którą od kilku lat systematycznie współpracuje 
nasza szkoła w ramach cyklu „Spotkanie z podróż-
nikiem”. 

Noc Naukowców
Małopolska Noc Naukow-

ców zorganizowana już po raz 
drugi  przez Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Nowym 
Sączu przyciągnęła młodzież 
z całego regionu 27 września.  
Spośród wielu atrakcji nasi 
uczniowie wybrali wykład „Efek-
tywne zarządzanie własnym 
czasem” oraz pokazy w labora-
torium mechaniki i mechatroni-
ki pojazdów samochodowych, 
a także przyjrzeli się zastoso-
waniu precyzyjnych urządzeń 
pomiarowych w laboratorium 
metrologii. Oprócz tego uwagę 
przyciągały  systemy inteligent-
nych instalacji budynkowych, 
nowoczesne systemy alarmowe 
oraz systemy solarne i pompy 
ciepła. W symulatorze można 
było na własnej skórze prze-
żyć „dachowanie” samochodu 
oraz przekonać się jak ważne 
są podczas jazdy zapięte pasy 
bezpieczeństwa. 

Grupą młodzieży opiekował się 
Krzysztof Jędrzejczyk

Bliskie spotkania 
z Gwatemalą

Stało się 
już tradycją, że 
każdego roku 
w szkole gości-
my misjonarza, 
który przybliża 
uczniom problematykę mieszkańców dale-
kich, ubogich krajów. Tym razem za sprawą 
księdza Dariusza Drozda udaliśmy się do 
Gwatemali. Zaproszony gość opowiedział 
o codziennym życiu i problemach rówie-
śników naszych uczniów, zwrócił uwagę na 
biedę, analfabetyzm i choroby nękające lu-
dzi. Egzotyczne opowieści ilustrował barw-
nymi eksponatami, które przywiózł z Ame-
ryki Łacińskiej.

  

Kolejny raz w dalekiej podróży
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Ciekawe
spotkania 

z elektrotechniką…
Interesujące spotkania zawo-

dowe dla przyszłych elektryków 
i elektromechaników pojazdów sa-
mochodowych miały miejsce na te-
renie Firmy NEWAG S.A. w Gliwi-
cach oraz w Laboratorium Maszyn 
Elektrycznych Akademii Górniczo 
– Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie.

EDUKACJA PATRIOTYCZNA

SuperElektrycy z IIIaT– tak się zwą

Seminarium 
historyczne

Okrągła rocznica Powstania 
Warszawskiego, już 70. była oka-
zją do udziału 5 listopada 2013 
roku w okolicznościowym semi-
narium w Zespole Szkół Nr 1. 
W programie znalazły się wykła-
dy pracowników krakowskiego 
oddziału IPN na temat genezy 
i przebiegu Akcji „Burza” oraz Po-
wstania Warszawskiego. Zapro-
szeni prelegenci w zwięzły i in-
teresujący sposób opowiedzieli 
o tym dramatycznym fragmen-
cie naszej historii w kontekście 
współczesnych wyzwań i zagro-
żeń. Naszą szkołę reprezento-
wali uczniowie z klasy Ib T: Ma-
teusz Pęczek, Robert Piechowski 
i Przemysław Joniec. 

Żołnierze 
Wyklęci

W związku z ustanowio-
nym na 1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych delegacja uczniów 
z naszej szkoły z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystej 

akademii połączonej z wykładem doktora 
Jarosława Szarka z Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Krakowie. Również w tym dniu 
w naszej szkole pamięć o Żołnierzach 
Wyklętych była żywa dzięki inspiracjom 
nauczyciela historii - Krzysztofa Jędrzej-

czyka. Na parterze budynku szkoły mło-
dzież mogła obejrzeć teledysk skom-
pilowany na tę okazję przez naszego 

ucznia - Daniela Pabisa, a na godzinach 
wychowawczych uczniowie wysłuchali 
okazjonalnego referatu. 

UROCZYSTOŚCI 
SZKOLNE

Ślubowanie pierwszoklasistów
Tradycją ZST już jest, 

że co roku witamy nowych 
uczniów podczas ślubo-
wania pierwszoklasistów. 
Część oficjalną otworzyła 
dyrektor mgr Renata Stę-
pień, po czym nastąpiło uro-
czyste przyjęcie pierw-
szaków do społeczności 
szkolnej. Starsi kole-
dzy z klasy II a T za-

prezentowali humorystyczną scenkę o kocie w worku i oddali 
głos bohaterom uroczystości. Z dużą dozą humoru swój 
przyszły zawód przedstawili technicy pojazdów samo-
chodowych, informatycy, fryzjerzy, mechanicy po-
jazdów samochodowych i elektromechanicy. 



Z życia szko
ły

Dzień 
Nauczyciela

„Nie jestem nauczycielem,
jedynie towarzyszem podróży,
którego zapytałeś o drogę”
G.B. Shaw

Pod takim hasłem odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części oficjal-
nej pani dyrektor mgr Renata Stępień podziękowa-
ła wszystkim pracownikom za trud codziennej pracy, 
zaś wyróżniającym się pedagogom wręczyła oko-

licznościowe dyplo-
my i nagrody. Z kolei 
młodzi aktorzy w strofach poezji 

i żartobliwych scenkach zaprezentowali program ar-
tystyczny. Wszystkim pracownikom szkoły złożyli ser-
deczne życzenia, podziękowania za przekazaną wie-
dzę, trud codziennych lekcji, naukę życiowych prawd 
i serce okazywane w każdej sytuacji. 

Jak co roku Powiatowy 
Dzień Edukacji Narodowej był 
również okazją do wręczenia 
nagród starosty dyrektorom 
i nauczycielom.Wśród wielu 
nagrodzonych była także  pani 
Dyrektor Renata Stępień oraz 
nauczyciele panowie Wiesław 
Stec i Jerzy Bubak. Serdecznie 
gratulujemy!

Coraz bliżej święta!
Święta Bożego Narodzenia to dni pełne rodzinnej miłości, domowego ciepła, zapachu 

smacznych potraw i leśnego igliwia – czas, kiedy przebaczamy sobie wszystkie urazy, wspo-
minamy nieobecnych, a cieszymy się bliskością drogich nam osób. W tę magię świąt 

wprowadziła nas młodzież w ostatnim dniu nauki. Wcześniej przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego złożyli wszystkim pracownikom szkoły życzenia świą-

teczne i wręczyli własnoręcznie przygotowane stroiki. 

W oczekiwaniu na 
pierwszą gwiazdkę



Niech 
żyje bal!

Sto dni przed maturą 18 stycz-
nia nasi maturzyści na chwilę za-
pomnieli o wytężonej nauce i ulegli 
urokowi tego szczególnego, jedy-
nego w swoim rodzaju balu. Impre-
zę rozpoczęła tradycyjnie słowem 
do młodzieży wicedyrektor mgr 
Małgorzata Kukuła-Jasińska. Po-
tem był staropolski polonez i zaba-
wa do białego rana. 

 

Niezapomniany 
wieczór zabawy 

zatrzymany 
w pamięci  

Maturzystów

„Już pożegnania nadszedł czas...”

Klasa IVaT

Klasa IVbT

Klasa IVcT

 Maturzyści Zespołu Szkół Technicznych 
zakończyli naukę w szkole średniej. Podczas 
poniedziałkowego spotkania w świetlicy szko-
ły podsumowano 4-letni okres nauki w techni-
kum. Uczniowie podziękowali nauczycielom 
za wspólnie spędzone lata, wręczono także 
nagrody dla najlepszych absolwentów. Z rąk 
wicestarosty Pana Karola Górskiego oraz dy-
rektora szkoły – Pani Renaty Stępień młodzież 
wszystkich klas czwartych odebrała certyfikaty 
zawodowe oraz nominacje obywatelskie. Biało-
-czerwona flaga, egzemplarz hymnu narodowe-
go i Konstytucji RP - to zestaw, który ma być 
potwierdzeniem nabycia przez  nich praw oby-
watelskich oraz przyjęcia obowiązków wynika-
jących z bycia dorosłym obywatelem. 

Pożegnanie 
klasy III ZSZ

W połowie czerwca pożegnali-
śmy uczniów klasy III ZSZ. Uroczy-
stość połaczona była z rozdaniem 
certyfikatów za udział w zajęciach 
z doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego organizowanych w ramach 
projektu Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce.

Piotr Wójcik 
najlepszy 

wśród zawo-
dowców   

Po raz ostatni przed szkołą. 
Klasa III ZSZ z wychowawcą 

Andrzejem Kopczą 
oraz z dyrektor 

ZST Renatą 
Stępień i z-cą 
dyrektora 
ZST Mał-
gorzatą 
Kukułą- 
Jasiń-
ską
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Jedną z najbardziej oczekiwanych im-
prez organizowanych na terenie ZST 
jest Dzień Sportu. Tegoroczny odbył się 
23 maja. W ten sposób aktywnie włączyli-
śmy się do organizowanego już po raz szósty 

Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. Młodzież całej szko-

ły rywalizowała w wielu dyscyplinach. 
Jak zwykle niesłabnącą popularnością 
cieszyła się ścianka wspinaczkowa i to wła-
śnie tam było najwięcej chętnych, aby po raz 

kolejny sprawdzić swoje umiejętności.

Dzień Sportu

 Brawo Julita! To jest 
strzał w dziesiątkę  Sylwia – 

niezła  
asekuracja 

ZMAGANIA KONKURSOWE
Festiwalowa 

jesień
Śpiew i muzy-

ka łączą ludzi, 
poruszają serca 
i  wyzwalają 
pozytywne emo-
cje. Jednym słowem są dobre 
na wszystko. 29 października 
2013 r. uczniowie ZST- Ka-
sia Penkała (kl.IcT) i Mar-
cin Waląg (kl. IbT) wzięli 
udział w VII Konkursie 
Piosenki Festiwalowa 

Jesień. Tematem muzycz-
nym tegorocznego konkursu, 
zorganizowanego przez OKGG 
filia w Szymbarku, była „Pio-
senka lat 2000”. Kasia wy-

konała utwór Ani 
Wyszkoni „Wiem, 
że jesteś tam”, 
a Marcin Waląg 

wyśpiewał wy-
r ó ż n i e n i e , 

prezentując 
„Szminki róż”. 

Marcin Waląg wyśpiewał 
wyróżnienie - NIEZły GłoS

Okiem 
fotografika

III Polsko - Słowacki Kon-
kurs Fotograficzny „Mój Be-

skid Niski” przyniósł sukces Ma-
teuszowi Smereczniakowi, który 

zajął III miejsca w kategorii „Przy-
roda i architektura”. Podczas 

wystawy pokonkursowej w Domu 
Polsko - Słowackim w Gorlicach 
dyplom za uczestnictwo otrzy-
mali również Sylwia Pianowska 
i Dominik Ryba.

Udział w Powiatowym Kon-
kursie Fotograficznym „Oso-
bliwości Ziemi Gorlickiej” też zo-
stał uwieńczony sukcesem. Wśród 
nagrodzonych znalazła się Natalia 
Dobek z klasy IIIb technikum. Jej 
zdjęcie „Urywek historii”, wybrane 
spośród aż 173 nadesłanych, zdoby-
ło III miejsce w kategorii „Osobliwości 
Ziemi Gorlickiej”. Natalii gratulujemy 
i życzymy kolejnych udanych ujęć.

Natalia Dobek - debiut fotograficzny  
i już nagrodzony
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Konkursy recytatorskie

Kolejną imprezę fotograficzną - plener „Gorlickie Nekropolie - galicyjski, wojenny 
panteon Monarchii Austro - Węgierskiej” najlepiej prezentują jego uczestnicy Mateusz 
Smereczniak i Dominik Ryba, uczniowie klasy IV b T:

„W dniach 9 - 11 września 2013 wzięliśmy udział 
w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych 
fotografów Bogdana Konopkę i Krzysztofa Ligęzę. 
Pierwszego dnia zajęć warsztatowych każdy przed-
stawił swoje krótkie fotograficzne portfolio, które zo-
stało poddane ocenie. Po wysłuchaniu uwag i wska-
zówek oraz słów drobnej krytyki następnego dnia 
mogliśmy ruszyć w plener. Zajęcia terenowe odbyły 
się na cmentarzu wojennym „Łużna-Pustki”. Był to 
dzień z aparatem w ręku, niektórzy zaczęli już o 5 
rano. Pomimo nie-
korzystnych warun-
ków (mocne, punkto-
we światło) udało się 
stworzyć kilka niezłych 

zdjęć, 
k t ó r e 
p r e -
z e n -
t owa -
l i ś m y 
ko le j -

nego dnia. Udział w tym pro-
jekcie pozwolił nam zgłębić 
tajniki i techniki fotografowa-
nia”.

Owocem pleneru fotograficznego 
była wystawa w Dworze Karwacjanów. 
Na wernisażu zaprezentowane zostały 
prace fotograficzne uczestników wrześnio-
wych zajęć warsztatowych Mateusza Sme-
reczniaka i Dominika Ryby 

War-
to przypo-
mnieć, że 
nasi pasjona-
ci biorą udział 
w wielu kon-
kursach foto-
graficznych, 
o d n o s z ą c 
z n a c z ą c e 
sukcesy.

Konkursy recytatorskie pro-
mują kulturę słowa, 
umiejętność spraw-
nego posługiwania 
się różnymi forma-
mi literackimi w mo-
wie oraz pobudzają 
twórcze poszukiwania 
repertuarowe, dlatego 
tak chętnie nasza mło-
dzież w nich uczestni-
czy. 28 listopada uczen-
nice klasy I cT – Klaudia 
Wilczkiewicz i Weronika 
Rutana oraz uczennica klasy 
IVcT – Dominika Waz wzięły udział 
w XXXII Gorlickim Konkursie 
Jednego Wiersza zorganizowa-
nym w Gorlickim Centrum Kultury. 
Weronika Rutana za recytację bal-
lady „Romantyczność” A. Mickiewi-
cza otrzymała wyróżnienie.

Kolejny  XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski im. 
Jana Pawła II odbył się 3 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Gorlicach, III miejsce 
ex aequo zdobyły Joanna Szczerba - 
nasza szkolna artystka - i Anna Topczyj 

z LO w Bieczu. Jo-
asia wybrała do re-

cytacji frag. „Glorii 
victis” o Mary-

siu Tarłow-
skim oraz 
f r a g . 
„ F o r -

tepianu Szopena”. Laureaci otrzymali dy-
plomy i nagrody z rąk wicestarosty Karola Gór-
skiego, który podkreślił, że słowa mają moc 
sprawczą, wyrażają przeżycia i emocje, ale nie 
jest sprawą prostą w słowach te emocje przeka-
zać. 
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„Królowa 
Jadwiga – 
vetera et 

nova”
N i e -

u s t a j e m y  
w  zmaga-
nich recy-
t a t o r s k i c h 
i  b i e r zemy 
udział w eta-
pie finało-
wym VIII wo-
jewódzkiego 
konkursu re-
cytatorskie-
go i plastycz-
nego „Królowa Jadwiga – vetera 
et nova”, który odbył się w ZSZ 
w Bieczu. Tym razem Weronika 
Rutana pod kierunkiem polo-
nistki Renaty Rybczyk przygo-
towała do recytacji tekst poetyc-
ki M. Skwarnickiego – „Żegnaj, 
Krzyżu Wawelski”oraz fr. prozy 
K. Wojtyły „Błogosławiona Kró-
lowa Jadwiga”.

XIV Powiatowy 
Konkurs Teatralny 

im. J. Pawła II
Podczas XIV Powiatowego Konkursu Teatralnego im. 

Jana Pawła II szkolna grupa teatralna „Zarys 
Szkolnego Teatru” zaprezentowała się w in-
scenizacji fragmentów „Wiernej rzeki” S. Że-
romskiego. W bieżącym roku zmienił się skład 
zespołu. Wśród „szkolnych aktorów” znaleźli 
się uczniowie klas pierwszych: Arkadiusz Dzik 
(IaT), Adrian Kliński (IaT), Adrian Karp (IaT), 
Łuksz Augustyn (IaT), Marcin Waląg (IbT), 
Weronika Rutana (IcT), Klaudia Wilczkiewicz 
(IcT), Małgorzata Śliwa (IcT), Patrycja Wojcie-
chowska (IcT). 
W spektaklu 
wziął również 
udział uczeń 

klasy IIIbT - Jurek Wszołek, który wcielił 
się w rolę głównego bohatera - Józe-
fa Odrowąża. Za przygotowaną in-
scenizację Zarys Szkolnego Teatru 
otrzymał wyróżnienie. 

Szkolna grupa teatralna „Zarys Szkolnego Teatru” z opiekunką Renatą Podobińską  
i pomysłodawcą konkursu Stanisławem Bystrowiczem

Fryzjerskie 
fantazje

Cieszy nas fakt, że pojawia 
się coraz więcej konkursów dla 
uczniów z klas o profilu technik 

usług fryzjerskich. 
W  R e g i o n a l -
nych Mistrzo-
stwach Upięć 
i Fal Wiosen-
nych wzięły 
udział Wero-
nika Gryzik 

i Karolina 

Szura z klasy IV c T. Uczenni-
ce stanęły do rywalizacji w kon-
kursie na najbardziej kreatywną 
i oryginalną fryzurę wiosenną. 
Tym razem nie udało się stanąć 
na podium, ale za rok bogatsi 
w nowe doświadczenia liczymy 

na więcej.

W kolejnym konkursie dla miłośników 
nożyc i grzebienia podczas Pierwszego 
Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy 
i Umiejętności Fryzjerskich w Trzcianie 
ZST reprezentowała Milena Sasak. Nasza 
uczennica z klasy IV c T miała możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności za-
wodowych, w ramach konkursu 
wykonała fryzurę stylizowaną na 
rokoko. Spotkanie z rówieśnika-
mi z innych szkół 
o tym samym pro-
filu stanowiło dla 
niej ciekawe do-
świadczenie za-
wodowe.

Weronika Gryzik i Karo-
lina Szura z klasy IV c T 

wraz z opiekunką 
Ewą Przesławską



Powiatowy
Turniej Wiedzy 
Motoryzacyjnej

Już po raz 13. w naszej szkole odby-
ły się powiatowe eliminacje Turnieju Wie-
dzy Motoryzacyjnej. Uczestnicy konkursu 

zmagali się w 6 trudnych konkurencjach. 
Na początek teoria - testy z prze-

pisów ruchu drogowego oraz 
z historii motoryzacji. Potem 

znajomość części samo-
chodowych, a także 

zasad udzielania 
pierwszej po-
mocy przed-
medycznej. 
Dopiero po 

k o n k u -
rencjach 

t e o r e -
tycznych 

można było zapre-
zentować swo-
je umiejętności 
w  z a k r e s i e 
techniki jazdy 

s a m o c h o d e m 
i skuterem. Nasze 
dwie drużyny nie-
stety nieznacznie 
przegrały z za-
wodnikami ZSZ 
z Biecza i osta-
tecznie zajęły 2. i 4. 
miejsce.

Literacki Szlak 
Powiatu Gorlickiego

W tym roku szkolnym uczennica klasy I c T 
Paulina Dutka wystartowała w XV Powiatowym 
Konkursie Czytelniczym „Literacki Szlak 
Powiatu Gorlickiego”. Jej prezentacja multi-
medialna o znanych twórcach Ziemi Gorlickiej 
zdobyła wyróżnienie. 15 maja 2014r. w sali 
odczytowej „Pod Sową” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. St. Gabryela w Gorlicach Pau-

lina odebrała okolicznościowy dyplom i nagrodę. 

 Panie profesorze jak to się jeździ?

Mateusz i Piotr to nasi mistrzowie 
kierownicy

N a t o m i a s t 
w konkurencji – Historia 

motoryzacji nie daliśmy żadnych 
szans przeciwnikom - 1. miejsce 
zajęli uczniowie naszej szkoły: 
Mateusz Lisowicz i Piotr Rusinek; 
a w konkurencji pierwszej pomocy 
również nie mieliśmy sobie rów-
nych, zwyciężył zespół ZST w skła-
dzie: Bartłomiej Zastępa, Paweł 
Mruk i Damian Firlit.

Paulina Dutka w XV Powiatowym Konkursie Czytelniczym 
„Literacki Szlak Powiatu Gorlickiego”
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Z życia szko
ły

Sukcesy na medal…
Nasze szkolne drużyny odnoszą wiele sukcesów sportowych. 

Niestety, jak to w tej dziedzinie bywa czasami brakuje naszym repre-
zentantom trochę szczęścia, by znaleźć się na podium. Wszyscy jed-

nak doceniamy ich starania i z optymizmem patrzymy 
w przyszłość, licząc na rewanż w przyszłym roku. Naj-

lepszych zawodników ZST prezentujemy na 
zdjęciach.

I miejsce Marka Zawiszy w konkurencji 
pchnięcia kulą na IX Memoriale 

im. K. Świerzowskiego

Joanna Sekuła 
wywalczyła II miejsce 

w biegu na 200m

W IV otwartych Mistrzostwach Lipinek w skoku wzwyż I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej zajął łukasz Augustyn

Piotr Wójcik i Paweł Bartusik z klasy III ZSZ 
reprezentowali szkołę w Mistrzostwach 

Powiatu w Indywidualnym Turnieju Tenisa 
Stołowego

Na III stopniu podium znalazł się uczeń klasy IV b T  
Karol Lepak startujący w konkurencji rzutu oszczepem



Z 
ży

ci
a 

sz
ko

ły

 29 

Przystanek 
wakacje!

Koniec roku szkolnego to jeden z najbardziej wyczeki-
wanych dni, na który uczniowie 
czekali cały rok. Teraz przed nimi 
dwa miesiące zasłużonego wypo-
czynku. W czasie uroczystej aka-
demii młodzież życzyła wszyst-
kim naprawdę udanych wakacji, 
aktywnego odpoczynku i wielu 
wspaniałych przeżyć, które pozo-
staną niezapomniane. Do zoba-
czenia we wrześniu!

 Nie martwcie się za 2 miesiące się spotkamy

 Super to już wakacje!
   Proszę bilet na wakacje



Kl. IbKlasa  I b T z wychowawcą Jolantą Probulską
Technik informatyk i technik pojazdów samochodowych
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Z życia szko
ły

Kl. IaKlasa I a T z wychowawcą Zdzisławem Szpakowskim
Technik pojazdów samochodowych

Pierwszoklasiści roku szkolnego 2013/2014
- mała galeria zdjęć
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Kl. Ic

Kl. I ZSZ

Klasa  I c T z wychowawcą Jolantą Probulską
Technik usług fryzjerskich

Klasa I ZSZ z wychowawcą Renatą Rybczyk
Mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik

Pierwszoklasiści roku szkolnego 2013/2014
- mała galeria zdjęć
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Z życia szko
ły

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 

• elektryk

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

z przedmiotami wiodącymi: 

• matematyka, geografia 

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2014/2015:
• Kontynuujemy realizację projektu „Modernizacja Kształcenia  

Zawodowego w Małopolsce”;

• Promujemy dobre praktyki realizowane w szkole;

• Podejmujemy działania w celu odnowienia certyfikatu  

„Szkoły Promującej Zdrowie”;

• Wdrażamy kolejne innowacje;

• Wdrażamy Wirtualny Serwer Egzaminacyjny CKE do części pisemnej  

egzaminu z Kwalifikacji;

• Utrzymujemy wysoką jakość i efektywność kształcenia.


