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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

Drodzy Czytelnicy!
Mamy za sobą kolejny rok szkolny, a więc pora, aby oddać w Wa-

sze ręce następny już numer „Rocznika ZST”. Numer 6 zobowiązuje! 
I to zobowiązuje podwójnie! Przecież prezentujemy działania i osią-
gnięcia naszych uczniów i szkoły, a te niejednokrotnie wyraża się w 
stopniach szkolnych. Mam nadzieję, że w ocenie Państwa taki właśnie 
stopień zyskają prezentowane przez nas działania, które w tym roku 
realizowaliśmy pod hasłem: „Rok Szkoły Zawodowców”.

 W naszym szkolnym piśmie znajdziecie Państwo zatem odniesie-
nia do „Dobrych Praktyk” w zakresie współpracy szkoły z pracodawca-
mi, które były prezentowane na forum małopolskim, ale też na forum 
ogólnopolskim. Będą również odniesienia do wielu innych działań, któ-
re mam nadzieję, utwierdzą Państwa w przekonaniu, że Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola to 
szkoła w pełni realizująca hasło: „Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru”.

W „Roczniku ZST” prezentujemy również znaki jakości potwierdzone certyfikatami i nagrodami, 
które uzyskaliśmy w minionym roku szkolnym. Były to między innymi:

• Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
• Certyfikat Wiarygodna Szkoła
• Statuetka za zajęcie I miejsca w konkursie „Szkoła dla Pracodawców, Pracodawcy dla Szkoły”

„Rocznik ZST” oddaje również nasze codzienne działania, emocje i radości każdego dnia pracy 
szkolnej. Pracy całego zespołu nauczycieli, pracowników oraz młodzieży.

Jak w każdym wydaniu – nie zabraknie kolorowych obrazów i zdjęć dokumentujących pracę 
wszystkich podmiotów szkoły na rzecz coraz lepszej jakości, na rzecz budowania wizerunku szkoły 
otwartej na miarę XXI wieku.

Nie zabraknie również wielu innych odniesień. Dlatego zachęcam do wnikliwej lektury naszego 
szkolnego pisma i jak zawsze – proszę o konstruktywną krytykę naszych niedociągnięć literackich 
czy edytorskich, aby każdy kolejny numer zyskiwał w oczach naszych czytelników coraz wyższą 
ocenę.  Miłej Lektury!

Z poważaniem:
Renata Stępień



Rok szkolny 2014/2015 zo-
stał ogłoszony przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej Rokiem 
Szkoły Zawodowców. Tym samym 
podkreślono 
rangę szkol-
nictwa za-
wodowego 
i  k o n i e c z -
ność prze-
prowadze -
nia zmian 
w systemie 
k s z t a ł c e -
nia poprzez 
nawiązanie 
ścisłej współpracy z pracodawca-
mi, a to zaowocuje poprawą jako-
ści i efektywności nauczania oraz 
uatrakcyjni ten typ szkół wśród 
młodzieży. W roku zawodowców 

zaplanowane są różnorodne dzia-
łania, m.in. dostosowanie kształ-
cenia zawodowego do aktualnych 
potrzeb rynku pracy, organizo-

wanie praktyk 
zawodowych 
w przedsiębior-
stwach, a także 
wsparcie kadry 
szkół w profe-
sjonalnej re-
alizacji zadań. 
Przedsięwzię-
cia te zapewne 
będą nie tylko 
r e a l i z o w a n e 

w roku szkolnym 2014/2015, ale 
również kontynuowane w latach 
następnych. Dla naszej szkoły to 
także rok ciężkiej pracy i realizacja 
wielu wydarzeń zawodowych. 

ROK SZKOŁY 
ZAWDOWC   W

Sukces na start 

Wiarygodna Szkoła
Na początku Roku Szko-

ły Zawodowców Zespół Szkół 
Technicznych otrzymał presti-
żowy certyfikat „Wiarygodna 
Szkoła”. Już po raz kolejny po-
zytywnie przeszliśmy proces 
weryfikacji, w którym rozpatruje 
się między innymi  wyniki z eg-
zaminów zewnętrznych i po-
ziom efektywności mierzony 
w EWD. Nasza szkoła wypełniła 

wszystkie wymagania 
objęte re-
gu lami -
nem, co 

g w a -

rantuje wysoką jakość kształce-
nia, równocześnie zapewniając 
bezpieczne warunki pracy i na-
uki. Zatem wizerunek naszej 
szkoły jest solidny i wiarygodny. 
To wyróżnienie jest także inspi-
racją do podejmowania kolej-
nych działań, aby zapewnić rów-
nie wysoką jakość kształcenia 
i bezpieczeństwa w przyszłości. 
Jednocześnie należy podkre-
ślić, że uczestnictwo w elitarnej 
grupie „Wiarygodnych Szkół” 
jest możliwe dzięki sukcesom 
i wytężonej pracy całej naszej 
społeczności szkolnej.

„Szkoła dla 
pracodawców 
- pracodawcy 

dla szkoły”

Kolejnym ważnym dla nas wy-
różnieniem w Roku Szkoły Zawo-
dowców było zdobycie I miejsca 
w III edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Szkoła dla pracodawców 
- pracodawcy dla szkoły” w ob-
szarze fryzjersko - kosmetycznym 
w zawodzie technik usług fryzjer-
skich, organizowanym przez Kra-
jowy Ośrodek Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i Ustawicznej we 
współpracy z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej.

Celem konkursu było wyło-
nienie i promocja szkół oraz pra-
codawców osiągających wysoką 
jakość i efektywność współpracy 
w kształceniu zawodowym. Zada-
niem placówek, które przystąpiły 
do konkursu, było pokazanie wpły-
wu współpracy z wybranym praco-
dawcą  na poprawę jakości kształ-
cenia zawodowego, jak wspólnie 
dopasowują się do potrzeb rynku 
pracy oraz planują kierunki roz-
woju placówki. Jako szkoła za-
prezentowaliśmy wspólne przed-
sięwzięcia w branży fryzjerskiej 
podejmowane ze Studiem Fryzur 
CUBE. Nasze działania zostały 
docenione przez jury konkurso-
we i w czwartek 28 maja 2015 r. 
w Warszawie podczas uroczystej 
gali dyrektor szkoły pani Renata 
Stępień oraz pracodawca pan Ja-
kub Róż odebrali z rąk pani Graży-
ny Osickiej – dyrektora KOWEZiU, 
zwycięską statuetkę.

Uhonorowani statuetkami i dyplomami
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Dla naszej szkoły  jest to waż-
ne wyróżnienie, gdyż od dawna 
jesteśmy świadomi, że zadaniem 
nowoczesnej szkoły zawodowej 
jest przygotowanie przyszłego ab-
solwenta do mobilności i elastycz-
nego funkcjonowania na dynamicz-
nie zmieniającym się rynku pracy. 
Wiemy, że dobremu przygotowaniu 
młodzieży do wejścia na rynek pra-
cy służy prowadzenie kształcenia 
zawodowego, a w szczególności 
praktycznego, w powiązaniu z pra-
codawcami. 

Równie ważny jest udział pra-
codawców w życiu szkoły, mię-
dzy innymi poprzez inwestowanie 
w rozwój bazy dydaktycznej pla-
cówek oświatowych czy proces 
doskonalenia kadry dydaktycznej. 
Zajęcie I miejsca wśród wszystkich 
szkół zawodowych w kraju jest po-
twierdzeniem, że nasza szkoła za-
pewnia uczniom najwyższy poziom 
kształcenia zawodowego.

W obszarze współpracy z pra-
codawcami w kształceniu za-
wodowym młodzieży mamy wy-
pracowane dobre praktyki i tymi 
doświadczeniami mogliśmy się 
pochwalić i zaprezentować je 
w czasie konferencji „Współpraca 
pracodawców ze szkołami w przy-
gotowaniu uczniów do zawodu”, 
zorganizowanej  przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie Delegatura 
w Nowym Sączu. O wysokiej jako-
ści i efektywności edukacji w Ze-
spole Szkół Technicznych dla ryn-
ku pracy i z rynkiem pracy mówiła 
dyrektor szkoły mgr Renata Stę-
pień. Podkreśliła, że w roku zawo-
dowców  należy szczególną uwagę 
zwrócić na dopasowanie kształce-
nia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy oraz podnoszenie atrakcyjno-
ści kształcenia zawodowego. Z tymi 
założeniami związane są przykłady  
dobrych praktyk w zakresie part-
nerstwa ZST w Gorlicach z praco-
dawcami. Współpraca szkoły z pra-

codawcami została przedstawiona 
w wielu artykułach opublikowanych 
na stronie Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach i w Edukatorze Zawo-
dowym KOWEZiU. Dodatkowo na 
stronie  internetowej Kuratorium 
Oświaty w Krakowie www.kurato-
rium.krakow.pl w zakładce Kształ-
cenie Zawodowe - Rok Szkoły 
Zawodowców w Małopolsce zamie-
ściliśmy zaplanowane w roku szkol-
nym 2014/2015 nasze działania. 
Pani Dyrektor dzieliła się również 
„dobrymi praktykami” na temat za-
pewnienia jakości w szkole zawo-
dowej podczas ogólnopolskiej kon-
ferencji KOWEZiU zorganizowanej 
w Warszawie na temat „Wzmoc-
nienie szkół i placówek w procesie 
wdrażania podstaw programowych 
kształcenia w zawodach”. Tym bar-
dziej jesteśmy dumni z naszych 
osiągnięć, bo zostaliśmy zaprosze-
ni jako jedyna z dwóch szkół z całej 
Polski. 

Dobre praktyki w cenie

Szkoła innowacji i sukcesu
Innowacje pedagogiczne 

zagościły w Zespole Szkół Technic-
znych na stałe. To za ich pomocą 
nauczyciel może rozszerzyć swoją 
działalność o nowe elementy i wyjść 
poza standardowe sposoby naucza-
nia. Klasa III b T kończy już trzeci 
rok realizacji przez Marka Potempę 
innowacji pedagogicznej na  języku 
angielskim. Innowacja dotyczy za-
stosowania systemu komputerowe-
go Alph-korepetytor do wspomaga-
nia nauczania tego języka w szkole. 
Wspomniany system komputerowy 
umożliwia uczniom sprawniejszą 
naukę słówek oraz praktyczne ćwi-
czenie języka poprzez tłumaczenie 
zdań na angielski czy prowadzenie 
rozmowy z komputerem. Elementem 
kluczowym innowacji jest częściowe 
odejście od klasycznej metody na-
uczania języka, opartej głównie na 
pracy z podręcznikiem i rozwiązy-

waniu zadań pisemnych, na korzyść 
dużej ilości ćwiczeń w praktycznym 
używaniu języka w rozmowach wspo-
maganych komputerowo. Dodatko-
wo, przez możliwość komputerowego 
przygotowania do lekcji, innowacja 
przyczynia się do ograniczenia stre-
su szkolnego. Jak do tej pory, jej re-
alizacja przebiega sprawnie i spotyka 
się z akceptacją ze strony uczniów. 
Mamy nadzieję, że wyniki przyszło-
rocznej matury z języka angielskiego 
w tej klasie potwierdzą, że innowacja 
przyniosła sukces. 

Druga innowacja pedagogiczna 
autorstwa Rafała Warzechy dotyczy 
wprowadzenia w ramach wychowa-
nia fizycznego zajęć ze wspinaczki 
halowej. Inspiracją do organizacji 
tego typu lekcji była chęć wykorzy-
stania działającego u nas od roku 
2004 jedynego tego typu obiektu 
w powiecie. Dzięki możliwości wpro-

wadzania do programów nauczania 
nowych form aktywności fizycznej, 
dodaliśmy zajęcia na ściance wspi-
naczkowej do rozkładów dla wszyst-
kich  klas w szkole. W celu dalszego 
rozwijania tej dyscypliny organizuje-
my również systematycznie zajęcia 
pozalekcyjne. Rokrocznie z okazji 
szkolnego dnia sportu  młodzież ry-
walizuje podczas zawodów wspi-
naczkowych w pokonywaniu na 
czas przygotowanej wcześniej dro-
gi. Zajęcia ze wspinaczki halowej 
są ciekawą formą urozmaicającą 
zajęcia na sali gimnastycznej i cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Dodatkowo wspi-
nanie kształtuje pozytywne cechy 
charakteru w zakresie odporności 
psychicznej, wytrwałości, odpowie-
dzialności za siebie i innych, umie-
jętności organizacyjnych, zaradności 
i skuteczności działania.

AKTYWNI OTWARCI TWÓRCZY MYŚLĄCY
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Nasz 
stypendysta

Nagrodzeni za naukę

NajlepSi Z NajlepSZyCh

Swoją pozycję najlepszego 
ucznia w nowym roku szkolnym na-
dal utrzymał Jerzy Wszołek, uczeń 
klasy IV a T i  12 grudnia  z rąk Ma-
łopolskiego Wicekuratora Oświaty 
pana Grzegorza Barana otrzymał 
stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. Jurek osiąga nie tylko bardzo 
dobre wyniki .  w nauce, ale rów-
nież w sporcie, szczególnie w lek-
kiej atletyce.

 Gratulujemy naszemu stypen-
dyście wysokich wyników w nauce, 
życzymy satysfakcji z osiągniętych 
celów oraz dalszych sukcesów na 
maturze i egzaminie zawodowym. 

Gala laureatów 
konkursu

„Mam zawód.  
Mam fantazję”

    Tegoroczna IV edycja projektu 
„Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce” została pod-
sumowana w Operze Krakowskiej. 
Wśród laureatów znalazły się dwie 
drużyny z ZST, które wraz z dyrek-
torem szkoły Renatą Stępień oraz 
opiekunami odebrały nagrody. III 
miejsce w konkurencji „Strona in-
ternetowa – wizytówka firmy” zajęli 
Daniel Pabis i Michał Kuchta przy-
gotowywani do rywalizacji przez 
Roberta Chrząszcza, wygrywając 
rywalizację z mocnymi przeciwni-
kami. Druga drużyna w składzie 
Kamil Czerwień i Mateusz Hałgas 
pod opieką Michała Wolskiego 
zdobyła wyróżnienie w konkuren-
cji „Diagnostyka elementów me-
chatroniki samochodowej”. Należy 
również wspomnieć, że w bieżą-
cym roku szkolnym w konkursie 
„Mam Zawód. Mam Fantazję” na-
szą szkołę reprezentowała również 
drużyna fryzjerek w składzie: Anna 
Dutka, Magdalena Kryza, Paulina 
Kudłaty, Sylwia Soczek. Dziewczy-
ny wystartowały w konkursie „Czte-
ry pory roku – strzyżenie”, niewiele 
tracąc do podium. 

Oczywiście, że  warto się uczyć 
i doskonale o tym wiedzą ci, którzy 
zostali nominowani i otrzymali sty-
pendia za wyniki w nauce i osią-
gnięcia sportowe. Uroczystość ich 
wręczenia odbyła się 22 kwietnia 
w obecności pana Starosty Gorlic-
kiego Karola Górskiego. W gronie 
najlepszych uczniów znaleźli się: 
Paulina Dutka i Klaudia Wilczkie-
wicz z II c T oraz Magdalena Kry-
za z IV T uczące się w zawodzie 
technik usług fryzjerskich, Mateusz 
Pęczek z II b T -technik informatyk, 
a także Kamil Czerwień z III ZSZ 
- mechanik pojazdów samocho-
dowych. W II półroczu swój suk-
ces w nauce 
p o w t ó r z y l i 

Klaudia Wilczkiewicz, Mateusz Pę-
czek i Kamil Czerwień, do nich do-
łączyli Małgorzata Stabach z I b T 
oraz Michał Kuchta z III b T i to oni 
podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2014/2015 odebra-
li  stypendia z rąk pani dyrektor mgr 
Renaty Stępień. Po raz pierwszy 
zostało również wręczone stypen-
dium „Obudź w sobie Anioła”, ufun-
dowane przez nauczycieli ZST, któ-
re otrzymał  Dominik Wojtanowski 
z klasy II ZSZ. Cała społeczność 
szkolna gratuluje wszystkim laure-
atom dotychczasowych osiągnięć, 
mamy również  nadzieję, że przy-
znane nagrody będą motywacją 
do wytężonej pracy w przyszłym 

roku i zachęcą 
m ł o d s z y c h 
kolegów do 

r y w a l i -
z a c j i  
o  st y -
pendia. 

Jestem najlepszy 
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Już po raz czwarty 
nasi absolwenci są laure-
atami prestiżowego Ogól-
nopolskiego Konkursu 
„Technik Absolwent”, or-
ganizowanego przez Sto-
warzyszenie Inżynierów 
i Techników Mechaników 
Polskich. Uroczystość 
rozdania nagród i upo-
minków odbyła się 22 
kwietnia w naszej szkole 
w obecności  prezesa Od-
działu SIMP w Gorlicach 
mgr inż. Romana Jamry 
oraz jego zastępcy mgr 
inż. Zbigniewa  Grygowi-
cza. Celem konkursu jest 

promowanie najlepszych 
uczniów oraz szkół za-
wodowych w środowisku 
szkolnym, technicznym 
oraz w społeczeństwie. 
A oto nasi SUPER TECH-
NICY:

Mateusz Lisowicz – II 
miejsce w zawodzie tech-
nik pojazdów samocho-
dowych oraz wyróżnienia 
dla Piotra  Rusinka–tech-
nika  pojazdów samocho-
dowych, Mirosława  Skro-
bota- technika elektryka 
oraz Mateusza  Halucha- 
technika informatyka. 

Nasi strażacy 
z OSp

Mistrzostwa
pierwszej pomocy pCK

jak Technicy,
to tylko z ZST

NajWyŻSZe laURy Dla ZST

W Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej byliśmy najlepsi, kontynu-
ując ubiegłoroczny sukces. Nasz reprezentant Paweł 
Turek  z klasy II ZSZ już po raz drugi stanął na najwyż-
szym stopniu podium. Pozostali reprezentanci również 
nie zawiedli – Paweł Mruk zajął III miejsce. Chłopaki 
tak trzymać!!! 

  

ZST ponownie okazał się najlep-
szy podczas rejonowych Ogólnopol-
skich Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
PCK.W dniu 28 kwietnia 2015 r. do ry-
walizacji przystąpiło 6 drużyn, 4 z po-
wiatu gorlickiego i 2 z Grybowa. Po 
raz kolejny bezkonkurencyjny okazał 
się nasz zespół  w składzie: Bartłomiej 

Zastępa, Paweł Mruk, Jakub Ledniow-
ski, Wojciech Ledniowski, Adrian Kliń-
ski, który pozostawił daleko w tyle kon-
kurencję, zdobywając 66 pkt. na 69 
możliwych do uzyskania.  Zwycięska 
grupa reprezentowała nas w Mistrzo-
stwach Pierwszej Pomocy PCK na 
szczeblu wojewódzkim w Krakowie.

Na nas można liczyć - 
wiemy jak pomagać
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Miłośnicy piękna Beskidu Ni-
skiego po raz kolejny mogli ry-
walizować o Złote Pióra w trzech 
kategoriach interdyscyplinarnego 
konkursu „Pieśń o ziemi naszej – 
Ziemi Gorlickiej”. Finał IV już edy-
cji konkursu odbył się 20 kwietnia 
w 208. urodziny Patrona ZST, ro-
mantycznego poety, geografa i pa-
trioty w Kasztelu w Szymbarku. 
Uczniowie ZST zdobyli dwa „Złote 
Pióra Wincentego Pola” w kate-
goriach strona WWW i piosenka. 
Oto laureaci z naszej szkoły  w po-
szczególnych kategoriach:
- strona internetowa lub film 
I miejsce i Złote Pióro Wincentego 
Pola – zespół „MKWT” (Mariusz 
Kusiak, Michał Kuchta, Tomasz 
Baran, Wojciech Gryzik) – praca 
„Nasz region gorlicki” 
II miejsce – zespół „MPM” (Marcin 
Piskor, Przemysław Żarnowski, Mi-
chał Woźniak)–praca „Ziemia Gor-
licka” 
III miejsce – „OWI” Iwo Walecki– 
film „Moje miasto”
IV miejsce – zespół „WÓLF i SZU-
DAJ” (Sebastian Zborowski i Kon-
rad Nabożny) – praca „Beskid”.

  - piosenka poetycka 
I miejsce i Złote Pióro Wincentego 
Pola – zespół w składzie: Piotr Wil-
ga, Marcin Waląg i Jan Fejklowicz 
„Pocztówka z Beskidu” 
wyróżnienie – Sylwia Stępień i Ga-
briel Madej „W Bielicznej”
- wiersz
II miejsce – Ewelina Wszołek „Łem-
kowyce” 
III miejsce – Przemysław Dybaś 
„Wiosenne przebudzenie” 
wyróżnienie – Justyna Madej „Od 
kołyski”
- praca plastyczna
II miejsce – Anna  Rożeń „Cmen-
tarz wojenny – mauzoleum 
bitwy gorlickiej”
III miejsce – Dominik  Podol-
ski „Patria” 

Postać patrona szkoły – 
Wincentego Pola, miłośnika 
Beskidu Niskiego zobowiązuje 
do licznego udziału w interdy-
scyplinarnym konkursie „Pieśń 
o ziemi naszej – Ziemi Gorlic-
kiej”. Młodzież ZST wykonała 29 
prac, wśród których wiele zostało 
docenionych przez jury.

„pieśń o ziemi naszej – 
Ziemi Gorlickiej”

Czas na
podsumowania MKZ
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to 

projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie kształce-
nia zawodowego i skuteczniejsze powiazanie oferty eduka-
cyjnej z potrzebami rynku pracy. W ciągu 4 lat jego realiza-
cji nasza młodzież skorzystała z bogatej oferty zajęć, m.in. 
z kursów i szkoleń zawodowych, praktyk u przedsiębiorców, 
wizyt zawodoznawczych, nauki branżowych języków ob-
cych. Niestety w tym roku szkolnym przyszedł czas zakoń-
czenia realizacji projektu – to już ostatnie wyjazdy i kursy.

NaSZe pROjeKTy
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W ramach tegorocznej edycji 
projektu w listopadzie odbyły się 
4 staże – wizyty zawodoznawcze. 
Uczennice z klasy I b T odwiedziły 
salon kosmetyczno – fryzjerski Stu-
dio Urody Angel w Krakowie, dwie 
grupy młodzieży z klas I a T i I ZSZ 
zwiedziły fabrykę autobusów Au-
tosan S.A. w Sanoku, a uczniowie 
z klas I c T i I a ZSZ zapoznali się 
z pracą Zespołu Elektrowni Wod-
nych w Niedzicy oraz wytwarza-
niem kabli w Warszowicach. 

W Sanoku młodzież wysłucha-
ła informacji na temat historii zakła-
du „Autosan” S.A., która sięga 1832 
roku. Zapoznała się z poszczegól-
nymi  fazami produkcji autobusów, 
najczęściej zamawianymi mode-
lami. Niewielu z nas wiedziało, że 
część autobusów produkowanych 
przez fabrykę  jest przystosowa-
nych do przewozu osób niepełno-
sprawnych.

Szczególną uwagę uczniowie 
zwrócili na profesjonalne obrabiarki  
znajdujące się w hali produkcyjnej. 

Mamy nadzieję, że to nie koniec 
realizacji projektu Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Mało-
polsce i wkrótce ruszy jego nowa 
edycja, z której będą mogli skorzy-
stać uczniowie kolejnych klas. 

Zespół Szkół Technicznych 
jest placówką dydaktyczną, która 
stara się wychodzić na przeciw 
oczekiwaniom młodzieży - także 
tej, która dopiero stoi przed wy-
borem szkoły ponadgimnazjalnej. 
Od wielu lat elementami takiej 
działalności są m. in. organizowa-
ny przez nas co roku na wiosnę 
Dzień Otwarty Szkoły, uczestnic-
two w Festiwalu Zawodów w Ma-
łopolsce czy Szkolny Dzień Języ-
ków Obcych. Ważnym aspektem 
naszej pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej jest również promo-
wanie wśród młodych ludzi zdro-
wego trybu i stylu życia poprzez 
organizację sesji prozdrowotnych, 
przeznaczonych w szczególności 
dla gimnazjalistów. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom propagowa-
nia aktywności fizycznej młodzie-
ży, pod koniec stycznia w naszej 
szkole ruszył projekt” Aktywne 
środy”  skierowany do uczniów 
gimnazjów. Właśnie w ten 
dzień tygodnia od 16.30 
do 18.45 zapraszamy 
gimnazjalistów do ko-
rzystania z pomiesz-
czeń i wy-
posa -

żenia sportowego. Udostępniamy  
salę gimnastyczną, jedyną w po-
wiecie ściankę wspinaczkową, 
stoły do ping ponga i bilard. No-
wością tej oferty jest możliwość 
zapoznania się z dyscypliną o na-
zwie free running ( z ang. wolny 
bieg) i porozmawiania z uczniami 
naszej szkoły, którzy od lat są pa-
sjonatami tego sportu. Wszystkie 
zajęcia odbywają się pod pro-
fesjonalną opieką szkolnych in-
struktorów. Mamy nadzieję, że 
nasza propozycja okaże się na 
tyle atrakcyjna, że zwróci uwagę 
gimnazjalistów i w efekcie zmieni 
ich nastawienie do sportu. Dobrze 
bowiem wiemy, jak trudno mło-
dych ludzi odciągnąć od kompute-
rów czy telefonów komórkowych 
i namówić do aktywności fizycz-
nej. Na pewno dodatkową korzy-
ścią dla młodzieży uczestniczącej 
w naszym projekcie będzie moż-

liwość poznania 
nowych osób, ró-
wieśników o po-
dobnych zainte-
resowaniach. 

Gorlicka
Duża Rodzina 

aktywne środy 

W dalszym ciągu realizujemy 
projekt Gorlicka Duża Rodzina, 
który ma na celu  wspieranie ro-
dzin wielodzietnych. Przypomi-
namy, że  przystąpienie do tego 
programu stało się możliwe dzięki 
podpisaniu umowy o współpracy 
przez panią Dyrektor ZST w Gor-
licach Renatę Stępień z Burmi-
strzem Miasta Gorlice. W ramach 
projektu uczniowie klas fryzjer-
skich zaproponowali swoje usłu-
gi dzieciom z rodzin wielodziet-
nych. W piątkowe popołudnie  pod 
okiem pani Joanny Sochy nieod-

płatnie obcinają i modelują włosy, 
a także wykonują drobne zabiegi 
pielęgnacyjne. Należy podkreślić, 
że uczennice poświęcają swój 
wolny czas, pomagając innym 
z potrzeby serca, a zarazem do-
skonalą swoje umiejętności fry-
zjerskie.  Cieszymy się, że inicja-
tywa naszych szkolnych fryzjerek 
włączenia się do akcji „Gorlicka 
Duża Rodzina” cieszy się coraz 
większą  popularnością. Zapra-
szamy do odwiedzania naszej 
pracowni i korzystania z profesjo-
nalnych usług w miłej  atmosferze. 
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Szkolny Ośrodek Karie-
ry działający w naszej szkole 
od ponad dziesięciu lat już po 
raz 6. był organizatorem Ogól-
nopolskiego Tygodnia Karie-
ry. Przy współpracy nauczy-
cieli, pracodawców i instytucji 
wspierających doradztwo edu-
kacyjno – zawodowe odbyły 
się w dniach 20 – 24 paździer-
nika 2014 roku warsztaty, spo-
tkania i prelekcje. Tegoroczne 
zajęcia OTK przebiegały pod 
hasłem „Jak zaprzyjaźnić  się 
z rynkiem pracy?”. 

Wśród szkolnych imprez 
w ramach OTK młodzież mogła 
wybrać, np. spotkanie z praco-
dawcą, zajęcia warsztatowe 
w Urzędzie Skarbowym, szkol-
ne rozgrywki Chłopskiej Szkoły 
Biznesu lub skorzystać z drzwi 
otwartych SzOK-u.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się spotkania z praco-
dawcami z cyklu „Mój zawód 
– Moja pasja”. Pierwsze zosta-
ło zorganizowane dla uczniów  
z klas I i II w zawodzie technik 
usług  fryzjerskich. O swojej 
pracy opowiadała  pani Regi-
na Szuba, właścicielka Studia 
Fryzur i Wizażu” „FLAVOURE”, 
która przekazała wiele cen-
nych wskazówek jak założyć 
własny salon, jakie umiejętno-
ści w zawodzie fryzjera liczą 
się najbardziej oraz jak zna-
leźć pomysł na siebie. Po 
teorii był również czas 
na własne stylizacje 
pod okiem fachowca. 

Z kolei uczniowie branży mo-
toryzacyjnej z klas II ZSZ i II b T 
spotkali się z panem Dominikiem 
Chmielnikiem, właścicielem Cen-
trum Napraw Powypadkowych 
- blacharstwo i lakiernictwo sa-
mochodowe, który opowiedział 
o swojej ścieżce zawodowej. 

Natomiast grupa uczniów z kla-
sy IV kształcąca się  w zawodzie 
technik pojazdów samochodowych 
odwiedziła Zakład „ELPIGAZ” 
w Gorlicach, produkujący różne ro-
dzaje zbiorników LPG. 

  Klasa II ZSZ odwiedziła Po-
wiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. 
Podczas spotkania uczniowie 
zapoznali się z zakresem usług 
świadczonych przez tutejszy 
urząd na rzecz osób młodych, 
specyfiką lokalnego rynku pracy 
ze wskazaniem zawodów przy-
szłości, a także instrumentami ryn-
ku pracy. 

Własne możliwości rozwo-
ju zawodowego mogli rozpoznać 
uczniowie z klasy III ZSZ.

Dla nich pani Alicja Zdrzał-
ka, doradca zawodowy z porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gorlicach poprowadziła zajęcia 
„Motywacja–jak skutecznie mo-
tywować siebie, aby osią-
gnąć sukces zawodowy”.

plaNOWaNie KaRieRy

Czas na karierę



Uczniowie klas maturalnych 
stoją przed trudną decyzją, jaką 
drogę dalszego kształcenia wy-
brać.  Prezentacji ofert szkół 
wyższych nasze-
go regionu 
służą mię-
dzy inny-
mi wycieczki 
uczniów klas 
czwartych do 
ośrodków aka-

demick i ch . 

Finanse pod 
kontrolą

W dniach 8 i 9 kwietnia mło-
dzież z klas IV a, IV b, III b oraz II c 
technikum uczestniczyła w ramach 
przedsiębiorczości w zajęciach 
prowadzonych przez przedstawi-
cieli Banku Pekao w Gorlicach. 
Celem spotkania było zapoznanie 
uczniów z produktami i usługami 
bankowymi, zachęcenie do świa-
domego korzystania z ofert ban-
kowych i zarządzania finansami 
osobistymi. Młodzież z wielkim 
zainteresowaniem słucha-
ła o nowoczesnym i wygod-
nym sposobie płacenia, bez 
konieczności posiadania 
gotówki, czyli aplikacji Pe-

oPay, a także o wielu innych 
nowoczesnych technologiach wy-
korzystywanych w banku. Zapew-
ne zdobyte wiadomości będą bar-
dzo przydane w przyszłości. 

Światowy Tydzień 
przedsiębiorczości

Piąty ŚTP zagościł w naszej szkole dzięki 
prężnej działalności Szkolnego Ośrodka Kariery. 
Realizowaliśmy projekt Otwarta Firma – Biznes 
przy Tablicy. Założeniem przedsięwzięcia  było stwo-
rzenie możliwości wzbogacenia szkolnej oferty edu-
kacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów 
do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej oraz wej-
ścia na rynek pracy, jak również poznanie specyfiki pra-
cy w lokalnych firmach i zakładach. Nasi uczniowie odbyli wizyty u praco-
dawców i podążali zawodowymi ścieżkami fryzjera, strażaka i policjanta. 
Była to świetna okazja skorzystania z doświadczenia prawdziwych profe-
sjonalistów i szansa na poszerzenie wiedzy w ciekawej formie. 

pomyśl o przyszłości
Maturzyści zwiedzili m.in. Pod-
karpacką Szkołę Wyższą w Ja-
śle,  zapoznali się 

również z ofertą 
edukacyjną Wyż-
szej Szkoły Infor-
matyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie. 
Mamy nadzieję, 
że dzięki tym 

wy-
j a z d o m 
i szkolnym prezentacjom 
różnych wyższych uczelni matu-
rzystom będzie łatwiej zaplanować 
swoją przyszłość, świadomie wy-
brać ścieżkę kariery. 

p
lan

o
w
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W poszukiwaniu pracy 
Dobrą okazją do poszukiwania pracy 

stałej, krótkoterminowej w kraju czy za gra-
nicą oraz do spotkań z pracodawcą były XII 
Targi Pracy, zorganizowane przez Młodzie-
żowe Centrum Kariery OHP w Gorlicach. 
W targach uczestniczyła młodzież z klas 
III a T i II ZSZ, a ideą tej nietypowej lekcji 
przedsiębiorczości było przygotowanie do 
wejścia na rynek pracy i zwiększenie świa-
domości w zakresie dokonywanych wybo-
rów zawodowych. 

Festiwalowe
echa 

#BEPRO! – Bądź 
profesjonalistą! – pod ta-
kim hasłem w dniach 26-
28 marca odbyły się Tar-
gi Edukacyjne Festiwal 
Zawodów w Małopol-
sce. W Międzynarodo-
wym Centrum Targowo-
-Kongresowym EXPO 
Kraków swoją ofertę 
edukacyjną zaprezento-
wały szkoły ponadgim-
nazjalne oraz uczelnie 
wyższe. Nasi przedsta-
wiciele  pod opieką Mał-
gorzaty Kukuły – Jasiń-
skiej i Marka Potempy 
prezentowali  ofertę edu-
kacyjną ZST. Wśród wy-
stawców byliśmy  jedyną 
placówką z powiatu gor-
lickiego. 

 Uczniowie ZST: Da-
niel Tulicki, Mateusz Pę-
czek, Wojciech Gryzik, 
Mariusz Kusiak, Paweł 
Przybycień  na swo-
im stoisku prezentowali 
praktyczne umiejętności 
z zakresu branży elek-
tryczno-elektronicznej, 
która tak dynamicznie 
rozwija się w dzisiej-

szym świecie. Podczas pokazu  na-
sza młodzież prezentowała, m.in. 
program do wspomagania nauki 
języka angielskiego „Alph-korepe-
tytor”, animacje 3-D, instalację do 
produkcji biopaliwa, zestaw do po-
miaru czynników środowiska pracy 
oraz rekreacyjny pojazd trójkołowy, 
skonstruowany przez Marka Po-
tempę, nauczyciela ZST.
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Start do Kariery

Nasz start do kariery już się 
rozpoczął, ponieważ przystąpi-
liśmy do II edycji programu pod 
tym hasłem. Organizatorem tej 
inicjatywy jest serwis ogłoszenio-
wy Gumtree.pl i agencja pracy 
OTTO, która postanowiła wes-
przeć młodych fachowców w przy-
gotowaniu się do rozpoczęcia ży-
cia zawodowego. Program ten 
jest skarbnicą cennych wskazó-
wek jak skutecznie wystartować 
na rynku pracy oraz umożliwia 
poznanie przyszłego pracodaw-

cy. Realizacji tych 
z a ł o ż e ń 
s ł u ż y 
spec ja l -

nie stworzona w tym celu edu-
kacyjna platforma internetowa 
startdokariery.pl, na której moż-
na znaleźć materiały informacyj-
ne dotyczące sytuacji na rynku 
pracy w różnych branżach, ar-
tykuły eksperckie dostarczone 
przez partnerów akcji, którzy są 
największymi pracodawcami re-
gionalnymi. Ponadto w ramach 
programu odbywać się będą 
warsztaty kariery oraz wizyty stu-
dyjnej dla uczniów w lokalnym za-
kładzie pracy. Mamy nadzieję, że 
dzięki tej inicjatywie poszukiwa-
nie zatrudnienia stanie się dużo 
łatwiejszym i przyjemniejszym 
doświadczeniem.

Na
SZ

a 
DZ

ia
Ła

lN
OŚ

Ć

Rowerowy Tim 
pana Marka Potempy  
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Drugą branżą, w której 
prezentowaliśmy się 
były usługi, tutaj kró-
lował technik usług 
fryzjerskich. Tym 
razem nasze sto-
isko zamieniło się 
w profesjonalny 
salon fryzjerski, 
gdzie każdy 
mógł wystyli-
zować fryzurę 
zgodnie z trendami dominującymi 
w tym roku. Anna Dutka, Paulina 
Kudłaty, Magdalena Kryza, Sylwia 
Soczek,  Joanna Kowynia, Angelika 
Kudłaty i Sławomir Pabis z wielkim 
zaangażowaniem prezentowali taj-
niki zawodu, a wykonując najmod-
niejsze fryzury i modny makijaż 
wykazali się wielkim kunsztem fry-
zjerskim i kosmetycznym. Opiekę 
merytoryczną nad grupą naszych 
fryzjerów pełnił pan Jakub Róż-in-
struktor praktycznej nauki zawodu, 
który profesjonalnie wspierał mło-
dzież. Nasze stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących, wśród których była również 
ekipa programu TVP2 „Pytanie na 
śniadanie”, a pani Katarzyna Bu-
rzyńska-prezenterka  i felietonistka  
skorzystała z naszych usług.  Sła-
womir Pabis  miał okazję zaprezen-
tować się przed kamerą podczas 
pracy  i wykonał oryginalny  war-
kocz. Miło nam również poinformo-
wać, że tym samym nasza szkoła 
wystąpiła w programie „Pytanie na 
śniadanie”, wyemitowanym w so-
botę 28 marca 2015r.

Praktyczny aspekt Festiwalu 
Zawodów to pokazanie naucza-
nych profesji i dotarcie do młodych 
ludzi poszukujących swojej za-
wodowej ścieżki oraz zachęcenie 
młodzieży do świadomego wyboru  
edukacyjnej drogi.

W marcowy 
dzień, tuż po 
dniu wagaro-
w i -

cza 
m ł o -

dzież szkół gimna-
zjalnych zapoznała 
się z ofertą edukacyjną 
szkół średnich podczas 
Powiatowej Giełdy Za-
wodów Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Jak zwykle 
dużą uwagą cieszyło 
się nasze stoisko. Nie-
małe zainteresowanie 
budziła działalność 
mini salonu fryzjer-
skiego, gdzie każdy 
chętny mógł zmienić 
swój wizerunek za 
sprawą naszych zdol-
nych fryzjerek. Ponadto 
przygotowaliśmy wiele 
atrakcyjnych prezentacji 
z branż motoryzacyjnej, 
elektrycznej i informa-
tycznej.

 W  t y m 
dniu również 
w murach szkoły 
oczekiwaliśmy 
na gimnazjali-
stów. A działo 
się dużo, na-
sze propozy-
cje dotyczyły  
zabiegów ko-

smetycznych i fryzjerskich, konkur-
sów przedmiotowych i sportowych 

– wśród tych ostatnich naj-
większą popularnością 
cieszyła się wspinaczka 
na sztucznej ściance. 
Starsi koledzy prezen-
towali przybyłym bazę 
szkoły, przybliżali jej 
historię oraz osią-
gnięcia. Bezcenne 
były ich rady, dla-
czego właśnie oni 

wybrali ZST 
i  polecają 
tę szkołę 
młodszym. 
Oczywiście 
na osta-

t e c z n e 
decyz je 
przyjdzie 
jeszcze 
c z a s . 
M a m y 
jednak 
n a -
d z i e -
ję, że 
zwie-

d z a j ą c y 
p o w r ó c ą 
do nas już 
we wrze-
śniu jako 

uczniowie.
  

Gimnazjalisto, 
poznaj nas!

Uroda jak u Brada Pitta, wiedza jak u Einsteina



Szkoła to nie tylko miej-
sce zdobywania wiedzy. To 
również możliwość podejmo-
wania przez uczniów twór-
czych działań. Taką szansę 
daje praca w Samorządzie 
Szkolnym. W telegraficznym 
skrócie przedstawiamy nie-
które nasze działania.

Sukcesem zakończyła 
się międzyszkolna akcja or-
ganizo-
w a n a 
p r z e z 

„Maryl Eko” S.C. „Zbieramy 
Makulaturę – Chronimy Lasy” 
– 195 kg makulatury to nasz 
wkład w ochronę przyrody.

Z inicjatywy  samorządu  
uczennice naszej szkoły: Iza-
bela Kamińska, Małgorzata 

Stabach, Anna Rożeń  z kla-
sy I b T przygotowały pracę 
na X jubileuszową edycję 
Gorlickiego Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych, zorga-
nizowanego przez Gorlickie 
Centrum Kultury przy współ-
udziale z Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów.

Wzięliśmy również udział 
w „Konkursie Plastyki Obrzę-

dowej na Pisankę 
Wielkanocną” 
zorganizowa-
nym  przez 
GCK. 31 
marca dyplo-
my za I miej-
sce odebrały 
aż trzy  na-
sze uczenni-
ce z klasy I b 
T: Izabela Ka-
mińska, Ewe-
lina Mroczka 
i Małgorzata  

Stabach.
Spotkanie walentynkowe  

to także inicjatywa  bibliote-
ki szkolnej i samorządu. Ten 
uroczysty dzień obfitował 
w różne atrakcje. Młodzież 
przybliżyła historię, tradycje 

i zwyczaje święta zakocha-
nych, można było również 
stanąć do rywalizacji  w kon-
kursie literackim. Całość spo-
tkania uatrakcyjnił występ ze-
społu muzycznego.

Samorząd Uczniowski  
angażuje się również w akcje 
pomocy ludziom najbardziej 
pokrzywdzonym przez los. 
Moc pomagania poczuliśmy 
podczas akcji „Świąteczne 
Kartki Dobroczynne” – Wiel-
kanoc 2015. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu Małgorzaty 
Wal oraz Sylwii Stępień uda-
ło się sprzedać kartki,  z któ-
rych dochód został przekaza-
ny na pomoc osobom chorym 
i niepełnosprawnym, objętym 
pomocą programu „Na Ratu-
nek” w Stowarzyszeniu Sur-
sum Corda.

Samorządowi Uczniow-
skiemu gratulujemy dotych-
czasowych sukcesów, w na-
stępnym roku szkolnym 
życzymy kolejnych  kreatyw-
nych pomysłów i realizacji 
wszystkich zaplanowanych 
działań.

Samorząd Uczniowski w akcji

Kochajmy książki! 
Biblioteka pełni w szkole szcze-

gólną funkcję, można powiedzieć, 
że jest sercem szkoły. Pod takim 
hasłem biblioteka szkolna przygoto-
wała audycję i prezentację o swojej 
działalności z okazji Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 
który przypadał w październiku.

O ważnej funkcji biblioteki i po-
trzebie czytania są przekonani rów-
nież młodzi ludzie. Paulina Dutka, 
nasza uczennica z klasy II c T w  
swojej prezentacji multimedialnej 
„A jednak czytamy” zachęcała do 
systematycznej aktywności czytel-
niczej. Swoją pracę zaprezentowa-
ła w czasie konferencji przygotowa-

nej przez Bibliotekę Pedagogiczną 
w Gorlicach pt. „Sensy i bezsensy 
czytania w dobie cyfryzacji”. Dzięki 
zaproszonym  gościom mogliśmy 
poznać  alternatywne metody komu-
nikacji, uczestniczyć w  kursie szyb-
kiego czytania, a także wymienić  
się doświadczeniami na temat mo-
tywowania uczniów do lektury. Kon-
ferencja potwierdziła, że z naszym 
czytaniem nie jest tak źle, zwłaszcza 
młodzi ludzie jednak czytają, może 
nie zawsze i z chęcią literaturę pięk-
ną, ale na pewno wiadomości z por-
tali społecznościowych. 

Na pewno kochają książki 
uczestnicy konkursu czytelnicze-

go w Starym Sączu. Paulina Dutka 
i Sławomir Pabis, uczniowie klasy II 
c T, którzy już po raz 2. wzięli w nim 
udział. Tym razem rywalizowali 
z ponad setką uczestników w zna-
jomości „Mitologii” Jana Parandow-
skiego. Po raz pierwszy zmieniła się 
również formuła konkursu – uczest-
nicy zmierzyli się z zadaniami 
otwartymi. Niestety, naszym 
przedstawicielom nie uda-
ło się przejść do finału, ale 
zaprezento-
wali szeroką 
wiedzę na te-
mat antycznego 
świata.



jedziemy do Zoo

pOZDROWieNia Z WypaDÓW         SZKOlNyCh
Krzywa na horyzoncie

Wrzesień to idealny czas na wypady krajoznawcze  po Beskidzie 
Niskim. Sezon turystyczny rozpoczęła klasa 2a T wyprawą do Krzywej. 
Uczestnikom biwaku jak zwykle nie brakowało dobrego humoru i fanta-
zji, co widać w fotorelacji.

po bezdrożach 

Beskidu
Niskiego

W nietypowych zajęciach z zoo-
logii w  krakowskim ogrodzie zoo-
logicznym wzięli udział uczniowie 
z klas I, II, III T i ZSZ wraz z opie-
kunami. Młodzież zapoznała się 
z funkcjami współczesnych ogrodów 
zoologicznych,  wśród których do naj-
ważniejszych należy zaliczyć ochro-
nę ginących i zagrożonych gatunków 
poprzez ich rozmnażanie w niewoli 
oraz przywracanie do natury. Kra-
kowskie Zoo brało czynny udział 

w  r e i n t r o -
dukcji ry-
sia i żółwia 
b ło tnego. 
M ł o d z i e ż 
w  t r a k -
cie zwiedza-
nia kompleksu mogła zapoznać się 
z ideą ochrony zwierząt realizowaną 
przez ogrody zoologiczne, z biologią 
i środowiskiem ich życia oraz roz-
mieszczeniem wybranych gatunków.

Na początku października, 
jak co roku o tej porze, uczestni-
czyliśmy w rajdzie im. Kazimierza 
Pułaskiego szlakami Beskidu Ni-
skiego. 46 - osobowa grupa mło-
dzieży wraz z opiekunami prze-
była trasę z Hańczowej przez 
Ropki do Banicy. Nie sprzyjała 
nam jedynie pogoda, ale za to 
dopisywały humory. W konkur-
sie wiedzy turystycznej uczeń 
klasy IV a T Piotr Kamyk zajął II 
miejsce. Duża  grupa naszych 
uczniów brała również udział 
w konkurencjach rekreacyjnych. 
W tym roku odbyło się również 
wiele rajdów szkolnych i klaso-
wych, m. in. Rajd im. Jana Paw-
ła II, wypad na Pustki. 
Dzięki tym wycieczkom 
poznajemy piękno Ziemi 
Gorlickiej oraz odkrywamy 
tajemnice historii nasze-
go regionu.

W drodze na Mont Everest 

Silni jak słoń, odważni  jak lew

Z życia szko
ły
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Kulisy
spotkań teatralnych

pOZDROWieNia Z WypaDÓW         SZKOlNyCh

Występ wrocławskiego teatru 
„Artens” umożliwił naszym uczniom 
przeniesienie się do XVI w. i spo-
tkanie z trzema twórcami rene-
sansu – Janem Kochanowskim, 
Mikołajem Rejem oraz Mikołajem 
Sępem – Szarzyńskim. Spektakl 
zaprezentował szlachecką mental-
ność i najważniejsze ideały złotego 
wieku polskiej kultury.

Kolejnych teatralnych wzru-
szeń doznali uczniowie klas I tech-
nikum, oglądając adaptację dzieła 
Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” 
na deskach  Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie. Wyjazdy do 
teatru to już nasza trady-
cja. Będziemy ją kontynu-
ować w przyszłym roku.

prestiżowy 
certyfikat

pROMOCja ZDROWia

Kolejny już prestiżowy Certy-
fikat Szkoły Promującej Zdrowie 
odebrała dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych mgr Renata Stępień 
17 listopada 2014 r. podczas XVII 
Konferencji Naukowej w Tarnowie. 
Jest się czym chwalić, gdyż jest to 
jedyny w powiecie gorlickim certy-
fikat dla szkoły ponadgimnazjalnej. 
W ramach projektu nasza placów-
ka  podejmuje systemowe działa-
nia w zakresie edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia, m.in. tworząc 
warunki sprzyjające dobremu sa-
mopoczuciu całej społeczności 
szkolnej. Upowszechniamy  działa-
nia służące promocji zdrowia w na-
szym regionie,  podczas sesji dzie-
limy się swoimi doświadczeniami 
z  i n n y m i 
szkoła -
mi. 

Rzuć palenie 
razem z nami

Zespół do spraw Promocji Zdrowia 
włączył się w  obchody „Światowego 
Dnia Rzucania Palenia” i 20 listopada 
2014r. zorganizował szkolenie dla na-
uczycieli Zespołu Szkół Technicznych 
oraz prelekcje i pogadanki dla młodzieży 

i rodziców. Uczniowie otrzymali ulotki zachęcające do zerwania z nało-
giem, dodatkowo do pracy nad sobą motywowała prezentacja multime-
dialna  wykonana  przez ich kolegę Adriana Duszę.

Wygraj z nadwagą
Problem nadwagi i otyłości narasta w naszym społeczeństwie w za-

straszającym tempie. Borykają się z nim już nie tylko dorośli, ale rów-
nież co 5. młody człowiek. Do walki z problemem włączają się profesjo-
naliści. Spotkanie z dietetyczką z Centrum Dietetycznego „Naturhouse” 
w Gorlicach uświadomiło młodzieży konieczność zdrowego  odżywiania,  
a zwłaszcza unikania słodkich i słonych prze-
kąsek oraz wysokokalorycznych napojów, 

a wtedy wygramy walkę z nadwagą.

Dbamy o zdrowie - zdobywamy 
kolejne certyfikaty 
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Poszukując autorytetów, go-
ściliśmy w październiku w naszej 
szkole pana Tomasza Gubałę – 
twórcę kampanii społecznej oraz 
panią dr Karolinę Kmiecik – Jusię-
gę z Akademii Ignatianum w Kra-
kowie. Spotkanie odbyło się dzięki 
współpracy naszej szkoły z Peda-
gogiczną Biblioteką Wojewódzką 
w Nowym Sączu – Filią w Gorlicach 
i z Miejską Komisją rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Wśród 
zaproszonych gości był Burmistrz 
Miasta Gorlice Pan Witold Kochan.  

Kampania miała na celu pokazać 
wagę  autorytetu Jana Pawła II, 
nauczyć młodzież poszukiwania 
prawdziwych wzorców,  wspoma-
gać rodziców, nauczycieli, wycho-
wawców w trudnym procesie wy-
chowania. Prelegenci poprzez film, 
wykład,  prezentację multimedialną 
oraz praktyczne ćwiczenia uczyli 
młodzież, jak szukać prawdziwych 
autorytetów,  nie myląc ich z idola-
mi czy celebrytami. Zorganizowane 
spotkanie uświadomiło młodzieży, 
jak ważną rolę odgrywa autorytet 
w życiu każdego człowieka.

   

Sesja, Sesja, Sesja 

W poszukiwaniu
autorytetów

Kolejna sesja prozdrowotna dla 
gimnazjalistów pod hasłem „Współ-
czesne zagrożenia człowieka” od-
była się 21 maja. Celem spotka-

nia było dostarczenie 
podstawowej wiedzy 
na temat wpływu 
alkoholu, dopala-
czy i narkotyków 

na rozwój organi-
zmu nastolatka, 
zwrócenie uwagi 
na współczesne 
zagrożenia cy-

wilizacyjne, 
kształtowa-
nie  umie-
j ę t n o ś c i 

asertywnego odmawiania udziału 
w sytuacjach zagrożenia oraz wy-
pracowanie nawyku zdrowego za-
spokajania własnych potrzeb. 

Profesjonalną wiedzę na temat 
wpływu alkoholu, substancji uza-
leżniających na funkcjonowanie 
organizmu młodego człowieka do-
starczył dr nauk medycznych pan 
Aleksander Wójcik. Do racjonal-
nego odżywiania  zachęcała pani 
mgr Justyna Oszkandy – dietetyk 
kliniczny Naturhouse. Gościliśmy 
również doświadczonego koordy-

natora, prezesa 
Fundacji Inspirator-

nia z Warszawy - panią Maję Rusz-
pel, która podejmuje szereg działań 
mających na celu edukowanie spo-
łeczeństwa w obszarze uzależnień. 
Skalę zjawiska używania  substancji 
uzależniających, statystyki potwier-
dzające skutki na terenie powiatu 
gorlickiego przedstawił pan aspirant 
Grzegorz Szczepanek – pracownik 
Komendy Powiatowej Policji w Gor-
licach. Na zakończenie młodzież 
gimnazjalna z Zespołu Szkół Nr 1, 
Zespołu Szkół w Bystrej oraz MZS 
Nr4 biorąca udział w spotkaniu 
z rąk pani dyrektor Renaty Stępień 
otrzymała  dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza Gorlic 
i Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gorli-
cach.

Bo każdy potrzebuje mistrza i przewodnika



Nasza społeczność szkolna 
chętnie odwiedza miejsca związa-
ne z życiem i działalnością patrona 
ZST- Wincentego Pola. Nie mogło 
nas zatem zabraknąć na VII Ogól-
nopolskiej Konferencji Polowskiej 
w Dworku Wincentego Pola w Lu-
blinie. Tematem przewodnim spo-
tkania była „Ziemia” w różnych jej 
aspektach– motyw ziemi w poezji 
Wincentego Pola; Ziemia w oczach 
humanisty; Ziemia Pola; Twórcze 
fascynacje ziemią itp. Podczas kon-
ferencji otwarto rownież wystawę pt. 
„Globusy dawne, nowe i niezwykłe”. 

Klimat pobytu w dworku patro-
na i wrażenia z konferencji oddają 
słowa polonistki Renaty Rybczy-
k:„W saloniku u Wincentego Pola 
można było się rozmarzyć… Przez 
okna wpadały promienie słońca, 
a na stoliku, w wazonie stały żółte 
tulipany, obrazy Wincentego Pola 
i jego przodków przenosiły w prze-
szłość. Modrzewiowy dworek szla-

checki znów stał się centrum pol-
skości-łączył naturę, kulturę 
i ojczyznę . Wszystko ożyło 
dzięki pracom W. Pola, któ-
re zainspirowały prelegen-
tów do głębokich refleksji… 
i obecności dzieci - najmłod-
szych potomków roman-
tycznego twórcy i geografa. 
Szczególną uwagę zwróci-
ły słowa profesora Piotra 
Jaroszyńskiego, który mó-
wił, że oderwanie od Ziemi 
osłabia człowieka, odbie-
ra mu siły, pozbawia go 
tożsamości. Konferencja, 
oparta na twórczości 
W. Pola, okazała się 
fascynującą „lekcją” 
inspirującą do re-
fleksji nad wielością 
znaczeń, wymiarów 
i kontekstów imienia 
Ziemi”.

      

iNTeReSUjĄCe SpOTKaNia
W dworku Wincentego pola

O mediach 
i nie tylko

W wy-
k ł a d z i e 

G r z e g o r z a 
Miecugowa o tej 

tematyce uczest-
niczyły  15 paździer-

nika w Rzeszowie na-
sze polonistki. Wykład 
dziennikarza dotyczył 
wielu dziedzin nauki, m. 
in. historii, socjologii oraz  
własnych doświadczeń. 
Zaprezentował  on po-
glądy na temat roli i funk-
cjonowania mediów we 
współczesnym świecie, 
szczególnie uwzględnia-
jąc Internet jako drogę 
przekazywania informacji 

i nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Słowa dzien-
nikarza: „Przyszłość jest zaklęta w naszych głowach …” 
mogą stać się przedmiotem rozważań każdego z nas. 

Wolontariusz Roku
Ten zaszczytny tytuł uzyskała w 2014 r. Syl-

wia Stępień, uczennica klasy I b T za pracę w pro-
jekcie Szlachetna Paczka. Początki jej zaangażo-
wania w wolontariat sięgają klasy I gimnazjum. 
Na początku odwiedzała starszych w DPS oraz 
brała udział w imprezach charytatywnych. Za-
angażowała się również w kilkudniowe kolonie 
z dziećmi niepełnosprawnymi. W wieku 15 lat po 
raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskim pro-
jekcie pomocy rodzinom znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej, realizowanym przez Sto-
warzyszenie Wiosna -Szlachetna Paczka jako 
wolontariusz wspomagający. Systematycznie bie-
rze udział w szkoleniach uzupełniających wiedzę 
na temat wolontariatu. O idei pomagania innym 
najpiękniej mówi sama Sylwia:

„To, co robię w ramach wolontariatu, wydaje mi 
się normalnym obowiązkiem każdego człowieka, 
który ma możliwość oddania kawałka siebie dru-
giej osobie. Wolontariat daje mi możliwość rozwo-
ju, ale także nieustannie uczy mnie ogromnej 
wdzięczności do życia. Zawstydza mnie, 
gdy widzę, że osoby z większymi proble-
mami radzą sobie w życiu o niebo lepiej 
niż ja. Podziwiam tych ludzi. Często się 
też wzruszam. Uśmiech ludzi, którym 
pomagam jest dla mnie bezcenny. Za-
chęcam gorąco osoby o dobrym sercu, 
które także pragną pomagać, do pracy 
w wolontariacie, ponieważ pomoc cią-
gle jest potrzebna”.
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Pod takim hasłem 1 grudnia 
2014 roku odbyło się w naszej 
szkole niecodzienne i wyjątkowe 
spotkanie z niepełnosprawnymi 
uczestnikami Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Gładyszowa. Celem  
wizyty było przybliżenie gościom 
tajników pracy fryzjera, wykonanie 
strzyżeń oraz mycia głowy wraz 
z masażem, a także modelowania 
fryzur. Ponadto panie mogły sko-
rzystać z drobnych zabiegów ko-
smetycznych, takich jak malowanie 
paznokci czy wykonanie makijażu. 
Profesjonalną opiekę nad gośćmi 
roztoczyły nasze fryzjerki z klas IV b 
i III c technikum, wykazując się za-
wodowym profesjonalizmem oraz 
życzliwością i empatią w stosunku 
do gości. Ponadto uczestnicy spo-
tkania zostali zaproszeni do wspól-

„Dobroczynność 
niejedno ma imię”

„Bądź dla drugiego człowieka aniołem,
pomimo kruchości ludzkich skrzydeł”

nej gry w bilard, mogli spróbować 
swoich fryzjerskich umiejętności 
na główkach treningowych  oraz 
posłuchać piosenek bie-
siadnych w wykonaniu  
Piotra Wilgi i Jana Fej-
klowicza, uczniów klasy 
I c T. Wizyta była oka-
zją do integracji naszej 
społeczności z niepeł-
nosprawną młodzie-
żą, od której 
możemy się 
wiele nauczyć, 
przede wszyst-
kim jak cie-
szyć się każdą 
chwilą, nawet 
tą najbardziej 
prozaiczną.

To hasło przyświecało sesji popularno-nauko-
wej w Państwowej Szkole Muzycznej, w której udział 
wzięła wolontariuszka Sylwia Stępień wraz z kole-
żankami z klasy I b T. Konferencję przygotowała Bi-
blioteka Pedagogiczna w Gorlicach. Na spotkaniu 
poruszano tematy związane z szeroko rozumianym 
wolontariatem. Zaproszeni goście, wśród nich: psy-
cholog społeczny, pracownik socjalny, pedagog spe-
cjalny, socjolog, księża zaprezentowali działalność 

dobroczynną na przestrzeni dziejów, potrzeby 
współczesnego wolontariatu oraz omówili naj-
ważniejsze zadania, które realizują w swojej co-
dziennej pracy. Dzięki nim młodzież miała oka-
zję poznać zawody związane z pracą na rzecz 
drugiego człowieka. Prelegenci podkreślali, jak 
ważne jest pomaganie drugiemu człowiekowi, 
a współczesny wolontariat to atrakcyjna i po-
żyteczna forma spędzania wolnego czasu, 
rozwijająca nasze zainteresowania, osobo-
wość oraz wzbogacająca życie. 



Tra -
dycje świąt na 
Kresach mo-
gliśmy poznać 
dzięki prezen-

tacji pana Tomasza Kuby Kozłow-
skiego z Domu Spotkań z Histo-
rią w Warszawie, popularyzatora 
dziedzictwa historycznego i kultu-
rowego dawnych Ziem Wschod-
nich Rzeczypospolitej. Spotkanie 
odbyło się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stanisława Gabry-
ela w Gorlicach w sali „Pod Sową”. 
Wysłuchaliśmy opowieści o obrzę-
dach i tradycjach związanych ze 

świętem Chanuki obchodzonym 
w grudniu przez Żydów, obycza-
jach związanych z polskimi świę-
tami Bożego Narodzenia, a także 
o uroczystościach Chrztu Pańskie-
go. Słowu towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna z bogato ilu-
strowaną oryginalną ikonografią 
z epok. W tej ciekawej lekcji za-
równo religii, historii, jak i geografii 
wzięły udział uczennice klasy III b T. 
Mamy nadzieję, że jeszcze nie 
raz będziemy mieli okazję gościć 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej na 
tak ciekawych spotkaniach.

CieKaWe leKCje
Świat Kresów 

Nietypowa lekcja 
w nietypowym miejscu

W tym roku w nietypowych za-
jęciach na terenie Zakładów Kar-
nych w ramach  wiedzy o społe-
czeństwie może uczestniczyć nasza 
młodzież. Pierwszy wyjazd odbył 
się 15 kwietnia do Tarnowa, kolejny 
20 maja do Nowego Wiśnicza. Mło-
dzież zapoznała się z historią tych 
konkretnych jednostek systemu pe-

nitencjarnego w Polsce. Poznała  
strukturę ZK i zasady, jakie w nim 
obowiązują, a także mogła uzyskać 
informacje, jakim wymogom należy 
sprostać, aby pracować w więzie-
niu. Ze względów bezpieczeństwa 
uczniowie nie weszli do pawilo-
nu przeznaczonego dla więźniów 
szczególnie niebezpiecznych. Mo-

gli natomiast na chwilę znaleźć się 
w więziennej celi za zamkniętymi 
drzwiami po to, by przez moment 
doznać tego specyficznego poczu-
cia odizolowania. Dodatkową atrak-
cją wycieczki do Nowego Wiśnicza 
było położenie więzienia w zabudo-
waniach dawnego klasztoru Kar-
melitów Bosych, który został wznie-
siony na początku XVII wieku  jako 
wotum za zwycięstwo nad Turkami 
w bitwie pod Chocimiem. W przy-
szłym roku planowany jest wyjazd 
do Zakładu Karnego i Aresztu Śled-
czego w Krakowie.

energia 
słoneczna 

ma przyszłość
Do alternatywnych źródeł 

energii 21.05.2015 w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Usta-
wicznego przekonywali przedsta-
wiciele Laboratorium Edukacyj-
no-Badawczego Odnawialnych 
Źródeł i Poszanowania Energii 
AGH z siedzibę w Miękini koło 
Krzeszowic. 

Młodzież mogła wysłuchać 
wykładów na temat „Pomp ciepła 
w teorii i praktyce” oraz  „Sposo-
bów wykorzystania energii sło-
necznej do produkcji energii ciepl-
nej i generacji prądu”.

To nie dla nas, tylko zdjęcie i zmykamy
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Warsztaty 
historyczne  

Warsztaty historyczne zorgani-
zowane w ZST przez Międzynaro-
dowe Centrum Kultury w Krako-
wie, poświęcone 100. rocznicy 
Bitwy Gorlickiej, zgromadziły 
uczniów klas III c i II b techni-
kum. Spotkanie składało się 
z dwóch części - w pierwszej 
prowadząca przedstawiła wpływ 
I wojny światowej na charakter 
sztuki i sposób wyrażania myśli 
twórców. W drugiej  uczniowie ana-
lizowali teksty źródłowe dokumen-
tujące wspomnienia uczestników 
I wojny światowej na naszym te-

renie. Młodzież uczestni-
cząca w  zajęciach miała możli-
wość sformułowania osobistych 
przesłań do uczestników Bitwy 
pod Gorlicami i oceny postaw 
i wydarzeń z 1915 roku.

Wielofunkcyjna rola lasu
W naszej szkole podejmuje-

my wiele działań mających 
na celu ochronę otaczającej 
nas  przyrody. Realizacji tych 
zamierzeń służyły zajęcia te-

r e n o w e 
„Wie-
l o -
f u n k -
c y j n a 
rola lasu” 
zorgani -
z o w a n e 
10 czerw-
ca w Rado-
cynie przez 
Nadleśnictwo 
Gorlice. Na-
sza młodzież 

z klasy I b T pod opieką leśnicze-
go oznaczała gatunki drzew i krze-
wów. Dwie uczennice Anna Rożeń 
i Justyna Kamińska wzięły udział 
w konkursie plastycznym „Praca 
leśnika w oczach społeczeństwa”, 
zajmując II i III miejsce.

Zawsze pamiętamy 
o Żołnierzach Wyklętych. 
W dniu 1 marca uczniowie 
naszej szkoły wraz z pocz-
tem sztandarowym repre-
zentowali nas w uroczysto-
ściach z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”. Młodzież uczestni-
czyła we Mszy świętej w in-
tencji Ojczyzny w Bazylice 
Mniejszej w Gorlicach. Swo-
ją pamięć i patriotyzm za-
manifestowali przemarszem 
pod „Szklarczykówkę”, a po-
tem  uczczeniem pamięci  ks. 
Władysława Gurgacza.

Narodowy 
Dzień 

pamięci  
Żołnierzy  
Wyklętych

eDUKaCja paTRiOTyCZNa
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patriotyczna majówka

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych włączyła się w trzy dni 
patriotycznych obchodów w naszym mieście. Delegacja z pocztem 
sztandarowym reprezentowała nas podczas Modlitwy Ekumenicznej 
na wzgórzu Korczak. 2 maja w 100. rocznicę 
Bitwy pod Gorlicami uczestniczyliśmy w uro-
czystej Mszy św. w intencji mieszkańców 
naszego miasta. Uczciliśmy również waż-
ne dla Polski wydarzenie – uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja. Te patriotycz-
ne święta przypominają nam o trudnej 
historii Ziemi Gorlickiej i naszej ojczy-
zny. Młodzież ZST zawsze pamięta o nich 
i czci pamięć bohaterów.

Witamy pierwszaków!

Czwartkowe popo-
łudnie 18 września po-
święcone było pierw-
szoklasistom. W tym 
dniu stali się pełno-
prawnymi uczniami 
Zespołu Szkół Tech-
nicznych. Tradycyjnie 
już po powitaniu ich 
w murach szkoły przez 
panią dyrektor mgr Re-
natę Stępień złożyli 
uroczyste ślubowanie 
na sztandar. W dalszej 
części uroczystości, 
już w nieco rozluźnio-
nej atmosferze, klasy 
drugie zaprezentowały 

część ar-
tystyczną. Swoje pięć 
minut mieli także uczniowie klas I. 
Ich przedstawiciele zaprezentowa-
li się w znanych scenkach kaba-
retowych lub postawili na własną 
inwencję twórczą, samodzielnie 
układając skecze. Wszystkie wy-
stępy w pełni zasłużyły na brawa.

Dzień
Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej  
obchodzony jest tradycyjnie 14 
października, w rocznicę powsta-
nia Komisji Edukacji Narodowej. 
W nasze szkole dzień ten był 
okazją do chwil refleksji i radości. 
Dyrektor szkoły mgr Renata Stę-
pień w swoim wystąpieniu  zwró-
ciła uwagę na specyfikę współ-
czesnej szkoły i rolę, jaką pełni 
ona w środowisku. Podkreśliła 
znaczenie nauczyciela w życiu 
każdego ucznia, jego wpływ na 
rozwój młodego człowieka. Mi-
łym akcentem tego święta było 
wręczenie nagród, zarówno na-
uczycielom – za ich pracę – jak 
i uczniom – za najlepsze wyniki 
w nauce w ubiegłym roku szkol-
nym. Dopełnieniem całości była 
część artystyczna  dotycząca 
osobowości nauczyciela i jego 
powinności, prze-
platana  humory-
stycznymi scen-
kami wprost 
ze szkolnej 
rzeczy -
w i st o -
ści.
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„Obudź 
w sobie 
anioła”

Boże Narodzenie jest czasem 
niezwykłym. To właśnie w przed-
dzień tych grudnio-
wych dni cała spo-
łeczność szkolna 
wysłuchała wzrusza-
jącego programu ar-
tystycznego „Obudź 
w sobie Anioła” . 
Takich właśnie ma-
gicznych, rodzin-
nych, pełnych wzru-
szeń Świąt Bożego 
Narodzenia życzyła 
wszystkim dyrektor 
szkoły mgr Renata 
Stępień.

         

             
Dzień
Sportu

„Zdobytą wiedzą
szukajcie nowych, 

nieodkrytych dróg”
Pod tym hasłem 

odbyła się uroczysta 
akademia z okazji po-
żegnania maturzystów. 
Były wiersze, piosen-
ki, wspomnienia. Dy-
rektor ZST mgr Rena-
ta Stępień wręczyła 
absolwentom dyplo-
my, świadectwa z wy-
różnieniem, a rodzi-
com listy gratulacyjne. 
Uczniowie wszystkich 
klas odebrali certyfikaty 

potwierdzające umiejęt-
ności z różnych dziedzin. 
Absolwenci żegnali się krót-
kim filmem ukazującym za-
bawne chwile z ich życia. 

Wszyscy życzyliśmy im wytrwałości w dążeniu 
do celu, szukania nowych, nieodkrytych dróg 
swojego życia oraz powodzenia  na maturze i eg-
zaminach zawodowych.

ZMaGaNia
KONKURSOWe

Konkurs
teatralny

W tym roku  w XV Konkur-
sie Teatralnym im. Jana Pawła 
II Zarys Szkolnego Teatru zajął 
III miejsce. Nasz zespół teatral-
ny w składzie: Weronika Sło-
wik, Małgorzata Wal, Gabriela 
Sikora, Sebastian Zborowski, 
Iwo Walecki, Przemysław Żar-
nowski, Łukasz Libront przed-
stawił inscenizację „Przedwio-
śnia” S. Żeromskiego według 
scenariusza własnego autor-

Chciałbym kiedyś tu powrócić, 
chciałbym kiedyś tu zapukać



         

             
Dzień
Sportu

Konkursy recytatorskie

kowskiego, podejmujące uniwer-
salne zagadnienia pracy i pokoju. 

Ostatni raz w tym roku 
nasi recytatorzy mo-
gli zaprezentować się 
w czerwcu w konkur-
sie „Królowa Jadwiga 
– vetera et nova”. We-
ronika Słowik i Gabrie-
la Sikora zaprezentowały 
w poetyckim słowie „świa-
dectwo czynów i cnót” kró-
lowej. Obydwie uczennice 
zaprezentowały wy-
soki poziom umie-
jętności interpretacji 
poetyckiego słowa, 
czego efektem było 
uzyskanie przez jed-
ną z nich najwyższego 
- I miejsca.

Gratulujemy wyso-
kich lokat i życzymy rów-
nie udanych występów 
w kolejnych konkursach. 

Dzień Dziecka w ZST upły-
nął pod znakiem rozgrywek 
sportowych. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się jak 
zwykle ścianka wspinaczkowa 
i gry na świeżym powietrzu. Do 
podjęcia sportowych wyzwań 
zawodników dopingowała pięk-
na, słoneczna pogoda.

   
  

ZMaGaNia
KONKURSOWe

stwa. Mamy nadzieję na suk-
cesy w dalszej pracy zespołu 
i zaprezentowanie swojego 
kunsztu aktorskiego nie tylko 
podczas konkursów, ale rów-
nież dla całej społeczności 
szkolnej. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne spekta-
kle.

Konkursy recytatorskie od-
grywają bardzo ważną rolę we 
wszechstronnym rozwoju młodzie-
ży, rozwijają zainteresowanie po-
ezją, słowem mówionym, dosko-
nalą umiejętności recytatorskie, 
dlatego cieszą się tak wielką  po-
pularnością. 

Uczennice klasy II c T Wero-
nika Rutana i Klaudia Wilczkie-
wicz  21 listopada reprezentowały 
nas w XXXIII Jesiennym Gorlickim 
Konkursie Recytatorskim. We-
ronika przedstawiła interpretację 
wiersza ks. Jana Twardowskie-
go „Bliscy i oddaleni”, a Klaudia 
zaprezentowała balladę Bolesła-
wa Leśmiana „Dusiołek”. Tym ra-
zem dziewczynom nie udało się 
zdobyć nagród, ale na pewno ich 
zainteresowanie poezją i nowe 
doświadczenia zaowocują w ko-
lejnych konkursach.

Z kolei wyzwanie udziału 
w jubileuszowym XV Powiato-
wym  Konkursie Recytatorskim im. 
Jana Pawła II podjęło kilkunastu 
uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu gorlickiego. ZST im. 
W. Pola reprezentowali uczniowie 
klas pierwszych technikum: Wero-
nika Słowik, Gabriela Sikora,  Mał-
gorzata Wal i Kamil Pyzik. Jury 
doceniło recytację dwóch naszych 
uczennic. II miejsce zajęłą Gabrie-
la Sikora, a III Weronika Słowik. 
Nagrodzone uczennice wybrały do 
recytacji fragmenty tekstów Karola 
Wojtyły i ks. Bronisława Świey-

Młodość to czas 
odkrywania talentów
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„angielski Wyścig”

Międzyszkolny Turniej „Angielski Wyścig” po raz siódmy 

zgromadził w naszych murach uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów z terenu gminy Gorlice.  W tym roku przechodnie 

puchary ufundowane przez Zespół Szkół Technicznych zdo-

byli uczniowie  ze  Szkoły Podstawowej w Gładyszowie, 

a w kategorii gimnazjum triumfowali uczniowie z MZS Nr 4 w Gorli-

cach. Zmieniona formuła turnieju zwiększyła jego atrakcyjność i przyciągnęła większą liczbę uczestni-

ków. Nowe zasady wprowadziły rywalizację dziesięcioosobowych reprezentacji danej szkoły w zakresie 

znajomości słownictwa angielskiego z siedemnastu grup tematycznych określonych w Podstawie Progra-

mowej. Publiczność może oglądać zmagania na dużym ekranie jako animowany wyścig kolarski. Turniej 

jest jednym z elementów innowacji edukacyjnej, która już od dwóch lat jest realizowana w Zespole Szkół 

Technicznych. W naszej szkole również odbywa się podobny turniej, w znajomości angielskich słówek 

rywalizują klasy technikum.

   

Mój 
Beskid Niski 

w obiektywie 
aparatu

P i ę k n o , 
tajemniczość 
i wielokulturo-
wość Beski-
du Niskiego 
przyciąga i za-
chęca wielu 
miłośników fo-
tografii, którzy 
pragną uchwy-
cić to co ulotne, 
z a p o m n i a n e 
i wciąż żywe. Potwierdzeniem 
tego jest wzrastająca każdego 
roku ilość nadesłanych prac 
i uczestników konkursu foto-
graficznego „Mój Beskid Niski”. 
Tradycyjnie już reprezentowa-
li nas szkolni adepci fotografii: 
Paulina Ziomek, Natalia Do-
bek, Mateusz Roman i Mateusz 
Smereczniak. Prace zostały za-
kwalifikowane do wystawy pokon-
kursowej, którą można było obej-
rzeć w Domu Polsko-Słowackim. 

Konkurs historyczny
Konkurs   „Golgota Wscho-

du” poświęcony  losom Polaków 
na Wschodzie w latach 1939 
– 1956  po raz kolejny zgroma-
dził miłośników historii. Konkurs 
już po raz siódmy organizowany 
jest przez panią poseł Barbarę 
Bartuś we współpracy z krakow-
skim oddziałem Instytutu Pamię-
ci Narodowej i sądeckim oddzia-
łem Małopolskiego Kuratorium 

Oświaty. Wśród uczestników 
18.05. 2015r. znalazło się  troje 
uczniów z naszej szkoły: Monika 
Maciak, Katarzyna Lisowicz i Ro-
bert Zagórski, wszyscy z klasy 
I b T. Niestety, w tym roku wśród 
laureatów nie będzie reprezen-
tantów naszej szkoły, ale liczymy 
na więcej w kolejnych edycjach 
konkursu.



Olimpiady techniczne

N a s z e 
fryzjerki z po-
wodzen iem  

uczestn iczą 
w wielu konkursach. Pierwszy 
sukces w tej branży odnotowa-
liśmy już w listopadzie  po roz-
strzygnięciu konkursu fryzjerskie-
go organizowanego przez salon 
fryzjersko-kosmetyczny „Angel” 
z Krakowa. Tema-
tem tegorocz-
nego konkursu 
była „Fryzura 
s y l w e st r o -
wa”. Nie-
k w e st i o -
n o w a n y m 
zwycięzcą 
rywal izacj i 
został uczeń 
klasy II c 
t e c h n i k u m 
fryzjerskie-
go z naszej 
szkoły - Sła-

womir Pabis, które-
go romantyczna, ele-
gancka i kobieca 
fryzura zachwyciła ko-
misję konkursową.

Na kolejne sukce-
sy w branży fryzjerskiej 
nie trzeba było długo 
czekać. W prestiżowym 
ponadregionalnym Kon-
kursie Wiedzy i Umiejęt-
ności Fryzjerskich pod 

hasłem „Och, to 
Retro” w Trzcia-
nie koło Rzeszo-

wa 14 kwiet-
nia naszą 
szkołę reprezento-
wały dwie uczenni-

ce z klasy III techni-
kum fryzjerskiego Anna 

Dutka i Joanna Kowynia. 
Uczestniczki zmagań kon-
kursowych musiały wyka-
zać się nie tylko zręczno-
ścią palców, ale również 

Jak przystało na zawodowców, chętnie uczest-
niczymy w olimpiadach technicznych. w XVI Olim-
piadzie Techniki Samochodowej, która odbyła się 
w Warszawie w Politechnice Warszawskiej na Wy-
dziale Samochodów i Maszyn Roboczych wzięli 
udział uczniowie klas czwartych: Piotr Kamyk, Bartło-
miej Piątek oraz Damian Brach. Rywalizowali z licz-
na grupą 506 uczniów z około 160 szkół z całej Pol-
ski. Dużą atrakcją było też wysłuchanie ciekawych 
prezentacji na temat współczesnych alternatorów, 
budowy i działania sprzęgła podwójnego LUK oraz 
współczesnych olejów silnikowych, a także zwiedza-
nie stolicy.

Z kolei  16 kwietnia na Podkarpackiej Olimpiadzie 
Energetycznej naszą szkołę reprezentował  Paweł 
Przybycień. Tematyka konkursu obejmowała zagad-
nienia wytwarzania energii, jej niekonwencjonalnych 
źródeł oraz opcjonalnego wykorzystywania. 

Cieszy nas, że nasi technicy rywalizują w swoich 
branżach na szczeblu ogólnopolskim. Jak to jednak 
w życiu bywa, nie zawsze da się powtórzyć ubiegło-
roczny sukces, ale jeszcze wszystko przed nami.

Fryzjerskie fantazje
wiedzą teo-
r e t y c z n ą .  
N a s z a        
uczenn ica 
Anna Dut-
ka zaję-
ła bardzo 
wysokie II 
m i e j s c e . 
Tw o r z ą c 
swoją sty-
l i z a c j ę 
konkurso-
wą wyka-
zała się  
perfekcją 

i kreatywnością, 
wyczuciem estetyki, a także znajo-
mością  detali charakterystycz-
nych dla fryzury, makijażu 

i garderoby 
lat 20. 

Być może już niedługo uczeń 
przerośnie mistrza
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Pozostajemy na-
dal w krainie fryzjer-
stwa wysokich lotów. 

W wyjątkowym poka-
zie fryzur utytułowane-

go włoskiego stylisty 
Claudio Lapenna wzię-
ła udział Sylwia Siuta, 
uczennica klasy III c 
technikum fryzjerskie-
go. Sylwia została wyło-

niona w trakcie castingu 
zorganizowanego przez Akade-
mię Rozwoju AFK spośród rze-
szy innych modelek. Stylista, na 
pasmach blond włosów Sylwii, 
wykonał awangardową koloryza-
cję w kolorze niebieskim. Oprócz 
fryzury, wykonano także makijaż 
i wystylizowano całą sylwetkę. 

 Gratulujemy naszym fry-
zjerkom! Liczymy jednak, że nie 
powiedziały jeszcze ostatniego 
słowa i kolejny rok będzie  upły-
wał pod znakiem  ich niekończą-
cych się sukcesów i powiększa-
jącej się kolekcji dyplomów.

powiatowy Turniej
Wiedzy Motoryzacyjnej

Rokrocznie jesteśmy gospo-
darzami Powiatowego Turnie-
ju Wiedzy Motoryzacyjnej, 
dlatego i w tym roku 22 
kwietnia stanęliśmy 
na wysokości zadania 
i przyjęliśmy gości oraz 
rywalizujące drużyny. 

Tym razem nasze 
drużyny w składzie: Rafał 

Belczyk, Bartłomiej Zastępa, Paweł 
Mruk i Bar-

t ł o -
miej Król oraz 

Krzysztof Bobak, Piotr Kamyk 
i Łukasz Załęski okazały się najlepsze w indywidualnych 

konkurencjach. Bezkonkurencyjny w rozpoznawaniu 
części samochodowych był Rafał Belczyk, zdobywca 

I miejsca. W pierwszej pomocy po dogrywkach 
zajęliśmy równie zaszczytny II stopień podium. 

Młodsi uczniowie z technikum pojazdów 
samochodowych wiernie kibicowali star-

szym kolegom i już rozpoczęli przygoto-
wania do kolejnej edycji jubileuszowego 

15. Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej, 
by w ogólnej kla-
syfikacji zdobyć 
I miejsce. 

Turniej Miłośników Motoryzacji



Brawa dla adriana
III miejsce w  Powiatowych Zawodach w Pływaniu  wywalczył Adrian  

Kliński w konkurencji 50 m stylem dowolnym. Gratulacje!!!

RelaCje Ze SpORTOWyCh 
aReN

Aktywność sportowa na pewno się opła-
ca, owocuje nie tylko sukcesami sportowymi, 
ale również  dobrym zdrowiem. Tężyzny fi-
zycznej gratulujemy  Łukaszowi Augustynowi 
z klasy II a T, który  zajął III miejsce w bardzo 
mocno obsadzonych, z międzynarodową ob-
sadą zawodach lekkoatletycznych - Memo-
riale im. Kazimierza Świerzowskiego w Kro-
śnie. Łukasz startował w konkurencji - skok 
wzwyż. Była to już X jubileuszowa edycja tej 
sportowej imprezy. 

Łukasz
augustyn

na
podium!

piłka 
w grze 

Wczesna wiosna upłynę-
ła pod znakiem sportowych 
zawodów zespołowych. Na-
sze drużyny damskie i mę-
skie grały w piłkę ręczną oraz 
w piłkę nożną halową. Mimo 
bardzo zaciętych pojedyn-
ków, dobrego przygotowa-
nia  i dużego zaangażowania 
zawodniczek i zawodników, 
brakowało nam w tym roku 
jednak trochę szczęścia i nie 
udało się stanąć na podium. 
Wierzymy w zwycięstwo za 
rok. Już szlifujemy formę! 
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Turniej
badmintona

Na turnieju badmintona  
20 listopada reprezentacja 
naszej szkoły w składzie 
Szymon Gubała z kla-
sy I a T i Tomasz Żegleń 
z IV a T wzięła udział 
w silnie obsadzonych 
rozgrywkach powiato-
wych  w Bieczu. W tym 
roku do udziału w za-
wodach zgłosiło się 9 

drużyn chłopców, które 
rywalizowały w sys-

temie pucharowym. 
Po kilku naprawdę do-
brych i wyrównanych 
meczach nasi zawod-
nicy ulegli bardziej 
utytułowanym prze-
ciwnikom i ostatecz-
nie zajęli V miejsce.

   

a może
bilard?

Dla wszystkich, którzy nie lubią się pocić mamy inną sportową propozycję – grę w bi-
lard pod opieką instruktora. W dniu 25 lutego w naszej szkole odbył się turniej poświęcony tej 
dyscyplinie sportu.  Zawody były rozgrywane w ramach programów „Aktywne Środy w ZST” oraz Animator 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach na okres ferii zimowych 2015. Mamy nadzieję, że grupa zainteresowanych tą 
dziedziną sportu będzie rosnąć z roku na rok.

Czas na tenis
Uczniowie i uczennice: Weronika Beduch, Agata Pyznar, 

Patryk Piotrowski, Damian Górak i Krzysztof Górak uczestni-
czyli w dniu 12 listopada w Powiatowym Turnieju Tenisa Sto-
łowego. Wszyscy nasi zawodnicy nie szczędzili sił, wykazali 
się wysokimi umiejętnościami, by zająć jak najlepsze miejsca. 
W efekcie tuż koło podium, na IV miejscu, uplasował się Pa-
tryk Piotrowski.
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 Finałowe odliczanie 
zakończone
Wreszcie nadszedł ten dzień, na który wszy-

scy czekaliśmy z utęsknieniem – koniec roku 
szkolnego. Tradycyjnie najlepsi w nauce odebrali 
świadectwa i gratulacje z rąk pani dyrektor – mgr 
Renaty Stępień. Pożegnaliśmy również absol-
wentów klasy III ZSZ. Do zobaczenia we wrze-
śniu po zasłużonym odpoczynku!



Kl. ibKlasa IbT technik informatyk/technik usług fryzjerskich 
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Kl. iaKlasa IaT Technik pojazdów samochodowych

pierwszoklasiści
roku szkolnego 2014/2015
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Kl. ic

Kl. ia ZSZ

Kl. ib ZSZ

Klasa IcT Technik elektryk 

Klasa Ia ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych/elektryk  

Klasa I bZSZ Mechanik 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	informatyk	
•	 technik	elektryk
•	 technik	usług	fryzjerskich	
•	 technik	logistyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 
3-letnia	Zasadnicza	Szkoła	Zawodowa	na	podbudowie	gimnazjum	
kształcąca	w	zawodach:
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Mechanik	motocyklowy	
•	 Elektromechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Elektryk	
•	 Elektromechanik
•	 Operator	obrabiarek	skrawających	

III  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
3-letnie	Liceum	Ogólnokształcące	dla	Dorosłych	w	systemie	zaocznym
z	przedmiotami	wiodącymi:	
•	 matematyka,	geografia	

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2015/2016:
•	 Przygotowujemy	się	do	realizacji	działań	w	ramach	projektu	PO	WER

•	 Promujemy	dobre	praktyki	i	osiągnięcia	w	ramach	Otwartej	Szkoły

•	 Kontynuujemy	realizację	innowacji	w	zakresie	nauczania	języka	angiel-

skiego	i	wychowania	fizycznego

•	 Rozwijamy	szeroką	współpracę	z	pracodawcami

•	 Utrzymujemy	wysoką	jakość	i	efektywność	kształcenia

•	 Kontynuujemy	projekt	„Aktywne	Środy”

•	 Przygotowujemy	się	do	realizacji	projektu	„Małopolska	Chmura	Eduka-

cyjna”


