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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: sekretariat@zst.gorlice.com

Szanowni Państwo!
Jedenasty numer szkolnego pisma „Rocznik ZST” trzymacie właśnie 

w Waszych rękach 
Jest to szczególne wydanie z wielu powodów. Cały świat – a nie 

ominęło to i naszej szkoły – walczył z pandemią koronawirusa. Wszy-
scy obserwowaliśmy przytłaczające skutki zarówno zdrowotne, jak i go-
spodarcze choroby COVID-19. Wiązało się to z licznymi ograniczenia-
mi w kontaktach społecznych, ale też i z inną organizacją pracy szkoły. 
Nagle drzwi szkoły fizycznie zostały zamknięte, a nauczanie odbywa-
ło się zdalnie z użyciem nowoczesnych technik i narzędzi informatycz-
nych. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i to wyzwanie zrealizowali 
profesjonalnie, ale wszyscy tęskniliśmy za normalnością – chcieliśmy być choćby w maseczkach, ale 
w obiektach szkolnych. 

Wszystko było w minionym roku inne – inna matura, inna rekrutacja, inna promocja, inna organiza-
cja, ale jedno pozostało niezmienne – wzajemne zrozumienie, życzliwość, szacunek, dobra atmosfera, 
dzięki której udało nam się wspólnie zorganizować wiele ciekawych przedsięwzięć. 

Jak zawsze – nie wspomnę o wszystkich we wstępie, aby zostawić Państwu margines własnej in-
terpretacji po wgłębieniu się w naszą lekturę. Ale warto wspomnieć także działania jak otwarcie klasy 
patronackiej z firmą Famur S.A., uzyskanie kolejnych prestiżowych wyróżnień w konkursach „Szkoła 
Zawodowa Najwyższej Jakości”  oraz „Szkoła dla Pracodawców, Pracodawcy dla Szkoły”, wiele warszta-
tów i spotkań dla młodzieży do dnia 12 marca, bo wtedy rozpoczęliśmy nauczanie zdalne. Jakich wyda-
rzeń? – to już proszę poszukać na stronach „Rocznika ZST” 

Na pewno też rozpoznacie Państwo znaczenie hasztagów : #OSE WYZWANIE, #OSE HERO, czy 
#CODE WEEK. Dla nas to znaczy dwie kompletne mobilne pracownie komputerowe, które wygraliśmy 
w konkursie OSE, instalując tę sieć komputerową, wdrażając mLegitymacje i pokazując pasję i zaanga-
żowanie nauczycieli informatyki organizujących tydzień kodowania.

W minionym roku szkolnym pozyskaliśmy również nowego partnera – Wyższą Szkołę Biznesu z No-
wego Sącza. Jak miłe i otwarte było to spotkanie, na którym podpisano porozumienie o współpracy 
wiedzą Ci, którzy w nim uczestniczyli, ale dla Państwa też nic straconego – tamte chwile i emocje z tym 
związane oddają zapisy w naszym roczniku.

W Roczniku ZST nie zabraknie również mojego wątku osobistego, za który wszystkim Państwu bar-
dzo dziękuję. To dzięki Wam, dzięki codziennemu zaangażowaniu, dzięki pasji z którą podchodzicie do 
swoich obowiązków, rozumiejąc jednocześnie wspólną potrzebę pracy wokół wyznaczonych celów mo-
gło to być możliwe. Tworzymy kulturę organizacji, która jest dostrzegana i pozytywnie oceniana na ze-
wnątrz. Mając tę świadomość z ogromną radością przyjęłam nominację w Ogólnopolskim Konkursie 
czasopisma Dyrektor Szkoły i wydawnictwa Wolters Kluwer do tytułu Super Dyrektor Szkoły. Dla mnie 
to nie tylko promocja szkoły w wymiarze ogólnopolskim, ale też radość pracy zespołowej z Państwem, 
za którą serdecznie dziękuję. Myślę, że razem stworzymy jeszcze wiele nowych projektów. Jeden z nich 
przed nami – 2 czerwca 2021 roku – 60-lecie powstania szkoły. Tylko pamiętając o przeszłości, możemy 
budować pewną przyszłość. Dlatego też w tym numerze znajdziecie Państwo kilka wspomnień tych, któ-
rzy przed nami tworzyli historię naszej szkoły i budowali jej atmosferę. Zachęcam do lektury, dzielenia 
się posiadanymi materiałami o szkole i już dzisiaj zapraszam do udziału w Jubileuszu.

Dodatkowo, jak w każdym numerze proszę Państwa o uwagi i sugestie w sprawie naszego szkolne-
go pisma, aby jeszcze bardziej spełniało oczekiwania swoich wiernych czytelników.

Z poważaniem:
Renata Stępień
Dyrektor ZST
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Drodzy Absolwenci  
Uczniowie

Rodzice  
Przyjaciele i Partnerzy szkoły

To wyjątkowy zaszczyt, ale i ogromna radość móc poinformować wszystkich Państwa, 

że 2 czerwca 2021 r.  
będziemy uroczyście obchodzić

Jubileusz 60-lecia istnienia  
Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach                             

i już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa na tę wyjątkową uroczystość.
Dzień Jubileuszu 60-lecia Szkoły to czas, w którym możemy się zatrzymać,                                            
by przypomnieć jednym, uświadomić innym, że wszyscy byliśmy i jesteśmy  

współtwórcami wyjątkowej historii szkoły i zawsze będziemy częścią jej społeczności.
Słowa Jana Pawła II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” najlepiej 

oddają charakter uroczystości, dlatego stały się mottem naszych działań Jubileuszowych.
Miło nam także poinformować, że patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu 60-lecia 

Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach objęli:

ZAPROSZENIE

60
lecie
szkoły

W przypadku dalszej niekorzystnej sytuacji 
pandemicznej uroczystość zostanie  
przeniesiona na późniejszy termin
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7 +
cownie przedmiotów elektrycznych, 
frezerstwa i ślusarstwa. Na pierw-
szym piętrze znajdowały się sale 
przedmiotów ogólnokształcących. 
Swoje miejsce w szkole znalazły 
również: biblioteka szkolna, gabinet 
pielęgniarski, gabinet dyrektora i se-
kretariat, świetlica szkolna, nad którą 
opiekę sprawowała Pani Maria Mu-
cha, oraz zaplecze gastronomiczne. 
Oprócz lekcji prowadzone były rów-
nież zajęcia pozalekcyjne – działały 
zespoły: dekoratorski, recytatorski, 
muzyczny, taneczny i techniczny oraz 
chór i pracownia fotograficzna. Naj-
większym zainteresowaniem i fre-
kwencją cieszyły się jednak zajęcia 
sportowe z piłki nożnej, siatkówki, 
piłki ręcznej i koszykówki.

W latach 70-tych stale zwiększała 
się liczba uczniów i klas, także w no-
wych specjalnościach (np. ślusarz 
i kowal maszynowy), kompletowała 
się też stała kadra nauczycieli, któ-
rzy związali swoje życie zawodowe ze 
szkołą. Oprócz tych wymienionych 
wcześniej byli to: Stanisław Penar, 
Kazimierz Złotek, Anna i Stanisław 
Maniakowie, Sylwester Kumorkie-
wicz, Ewa Laszczak, Kazimierz Bo-
bola, Halina Dubis, Lidia Belniak, 
Grażyna Myśliwiec, Helena Tarko, 
Halina Karasińska, Danuta Nowak, 
Bolesław Białobok, Henryk Krzyszy-
cha, Maria Matuszewska. Istniała też 
spora grupa nauczycieli, którzy uczy-
li w tym okresie w niepełnym wymia-
rze godzin, łącząc nauczanie z pra-
cą w innym miejscu. Ważną osobą 
w szkole była Pani Alicja Kumorkie-
wicz, która od 1971 roku kierowała 
pracami sekretariatu, a później zaj-
mowała się księgowością. 

W 1976 roku szkołę wizytowali 
ważni przedstawiciele ówczesnych 
władz partyjnych, Zdzisław Żandrow-
ski – sekretarz Komitetu Centralnego 
PZPR wraz z I sekretarzem Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Nowym Są-
czu Henrykiem Kosteckim i wojewodą  

Z Kart historii60
lecie
szkoły

60
lecie
szkoły

Historia to świadek dziejów,
źródło prawdy, życia, pamięci,
mistrzyni życia,
piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości

 /Tytus Liwiusz/

Pr zedstawienie 
historii szkoły, która 
funkcjonuje 60 lat nie 
jest proste. Nie wy-
starczą tu kroniki, ze-
stawienia, daty i licz-
by. Najważniejsi są 
bowiem ludzie, którzy 
tworzyli i tworzą jej wi-
zerunek oraz tradycje. 
Wybór najważniejszych wydarzeń nie 
jest wcale łatwy i z konieczności mu-
sieliśmy pomijać wiele codziennych 
zwyczajnych szkolnych zdarzeń, któ-
re być może dla uczniów i nauczycie-
li są bardziej istotne niż daty. Nasza 
historia szkoły tu przedstawiona do-
tyka więc wydarzeń kluczowych i naj-
istotniejszych dla jej rozwoju. 

Historia Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Wincentego Pola w Gorli-
cach rozpoczyna się 1 października 
1961 roku, kiedy to powołana została 
do życia Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa dla Pracujących Fabryki Maszyn 
Górniczych i Wiertniczych „Glinik”, po-
pularnie nazywana Przyzakładówką. 

Powstanie szkoły wiązało się 
z rozwojem Fabryki Maszyn, która na 
przełomie lat 50-tych i 60-tych podję-
ła produkcję dla górnictwa węglowe-
go, stając się największym zakładem 
przemysłowym na ziemi gorlickiej. 
W następstwie rozwoju zakładu 
i zwiększenia produkcji Ministerstwo 

Górnictwa i Energetyki podjęło decy-
zję o utworzeniu szkoły przyzakłado-
wej. Została ona wyodrębniona z już 
działającej Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej na Osiedlu Górnym, obecnie 
Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Ks. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. W pierw-
szym roku działalności szkoła liczyła 
tylko 36 uczniów, którzy uczęszczali 
do jednej klasy o specjalności to-
karz. Dyrektorem został Franciszek 
Szydło, który – podobnie jak pozosta-
li uczący – łączył pracę w obu szko-
łach. Nauczycielami byli również: 
Bolesław Borek, inż. Julian Grado-
wicz, Franciszek Kubala, Adam Par-
da, Maria i Leopold Probulscy, Józef 
Skocz. Ponieważ szkoła nie posiada-
ła własnej siedziby, zajęcia odbywały 
się w pierwszym roku w salach ZSZ, 
a później w Szkole Podstawowej nr 
3 w Gliniku, w Gorlickim Centrum 
Kultury, natomiast od 1965 do 1971 
roku w Szkole Podstawowej nr 2 przy 
Placu Armii Czerwonej, obecnie Plac 

Kościelny. Pomimo trud-
ności lokalowych syste-
matycznie zwiększała się 
liczba oddziałów i ilość 
uczniów, w 1969 roku do 
szkoły uczęszczało 416 
uczniów z czego 46 sta-
nowiły dziewczęta, które 
kształciły się w zawodzie 
frezer.

1 października 1971 roku szkoła 
otrzymała nowy budynek znajdują-
cy się przy ul. Michalusa 6, w któ-
rym mieści się po dzień dzisiejszy. 
Rok później oddana została do użyt-
ku sala gimnastyczna wraz z zaple-
czem. Z racji tego, że zdecydowa-
na większość uczniów pochodziła 
z pobliskich miejscowości mniej lub 
bardziej oddalonych od Gorlic, wy-
budowany został internat, w któ-
rym zakwaterowanie mogło znaleźć 
240 uczniów. Funkcjonująca w inter-
nacie stołówka zapewniała wyżywie-
nie, a wychowawcy opiekę. Obecnie 
w budynku tym znajduje się Dom 
Opieki Społecznej.

Warunki do prowadzenia lekcji, 
jakie zapewniał nowy budynek szko-
ły, były bardzo dobre. W przestron-
nych i jasnych salach, dzięki pomocy 
rzeczowej i finansowej Fabryki Ma-
szyn, urządzono pracownie rysunku 
technicznego, maszynoznawstwa, 
materiałoznawstwa, technologii, pra-
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nowosądeckim Le-
chem Bafią, a rok póź-
niej Władysław Kru-
czek – członek Biura 
Politycznego PZPR 
i zastępca Przewod-

niczącego Rady Państwa. Młodzież 
wraz z wychowawcami brała udział 
w pierwszomajowych pochodach, 
organizowano akademie z okazji wy-
buchu Rewolucji Październikowej, 
święta Ludowego Wojska Polskiego, 
Dnia Kobiet czy Dnia Nauczyciela. 
Uroczyście obchodzony był Dzień 
Górnika, czyli popularna Barbór-
ka. Rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego organizowane były w sali 
widowiskowej GCK z udziałem dy-
rekcji zakładu i starano się nadać im 
uroczysty charakter. Wyróżniający 
się absolwenci otrzymywali nagrody 
rzeczowe i pieniężne, a wszyscy mo-
gli liczyć na zatrudnienie w Fabryce 
Maszyn. 

Wydarzenia roku 1980, które mia-
ły miejsce w kraju i doprowadziły do 
powstania ogromnego ruchu spo-
łecznego, jakim była „Solidarność”, 
znalazły również oddźwięk w życiu 
szkoły. Dwukrotnie, 23 października 
i 4 listopada, zorganizowany został 
strajk szkolny. Młodzież wysunęła 
wówczas szereg żądań, wśród nich 
było również to o umieszczeniu krzy-
ży w salach lekcyjnych. 

W styczniu 1981 roku na eme-
ryturę odszedł twórca i długoletni 
dyrektor szkoły Franciszek Szydło, 
a jego miejsce zajął dotychczasowy 
zastępca mgr inż. Kazimierz Złotek, 
który pełnił tę funkcję do październi-
ka 1996 roku. 

16 czerwca 1983 roku odbyło się 
uroczyste nadanie imienia szkole 
i wręczenie sztandaru, który ufundo-
wał macierzysty zakład pracy. Szkoła 
otrzymała imię związanego z ziemią 

gorlicką poety, geografa i wielkiego 
patrioty – Wincentego Pola. Gościem 
tej uroczystości był prawnuk poety 
Pan Adam Pol, który dokonał odsło-
nięcia pamiątkowej tablicy poświę-
conej patronowi. Tablica ta została 
umieszczona przy wejściu do budyn-
ku szkoły i znajduje się tam po dzień 
dzisiejszy. W szkole cały czas kulty-
wowana jest pamięć i spuścizna lite-
racka patrona szkoły. Organizowane 
są lekcje jemu poświęcone, utrzy-
mywany jest kontakt z potomkami 
poety i innymi szkołami noszącymi 
jego imię. W październiku 2008 roku 
otwarta została Szkolna Izba Pamięci 
w dużej mierze poświęcona Wincen-
temu Polowi, a od 9 lat szkoła jest 
współorganizatorem interdyscypli-
narnego konkursu „Pieśń o ziemi na-
szej – Ziemi Gorlickiej” im. Wincen-
tego Pola.

Lata 80-te i 90-te XX wieku przy-
niosły dalszy rozwój i przeobrażenia 
szkoły. Od 1983 do 1999 roku funkcjo-
nowało 4-letnie Liceum Zawodowe 
i 4-letnie Technikum Mechaniczne 
dla Pracujących. Od 1990 roku rozpo-
częły działalność 5-letnie Technikum 
Mechaniczne i 3-letnie Technikum  
na podbudowie ZSZ. W 1998 roku 
po raz pierwszy przeprowadzony zo-

stał nabór do dwóch klas 4-letniego 
Liceum Ogólnokształcącego, a od 
1999 r. do Liceum Profilowanego, któ-
re zastąpiło Liceum Zawodowe. Dla 
absolwentów szkoły i dla tych, którzy 
chcieli kontynuować naukę po zda-
niu matury, otwarta została Szkoła 
Policealna. 

Zmiany społeczne i gospodar-
cze zachodzące w kraju powodowa-
ły, że istnienie szkoły przyzakładowej 
traciło rację bytu, dlatego z dniem 
1 września 1993 roku szkoła została 
przejęta przez Kuratorium Oświaty 
w Nowym Sączu i otrzymała nazwę 
Zespołu Szkół Technicznych im. Win-
centego Pola w Gorlicach. 

Rokiem szczególnym był rok 
1996. 25 kwietnia odbył się strajk na-
uczycieli zorganizowany przez oświa-
tową „Solidarność”, szkołę wizytowa-
li kurator oświaty w Nowym Sączu 
Jerzy Nalepka i ordynariusz diecezji 
rzeszowskiej ks. biskup Kazimierz 
Górny, a 7 października, w czasie pra-
cy zmarł dyrektor szkoły Kazimierz 
Złotek. Jego obowiązki do 2001 roku 
będzie pełnić dotychczasowy zastęp-
ca – Pani Anna Chruściel.  

Od 1 września 1997 roku w bu-
dynku ZST znalazła siedzibę Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości i od 
tamtego czasu szkoły koegzystują 
i współpracują ze sobą w różnych ob-
szarach. 

Od 1 września 2001 roku szkołą 
kieruje Pani Renata Stępień, a począ-
tek nowego wieku zbiegł się z wie-
loma zmianami, które przeobraziły 
szkołę zarówno wizualnie jak i pod 
względem sposobu funkcjonowania. 
To początek ery informatyzacji, któ-
ra sprawiła, że stopniowo papierowe 
dokumenty i maszynę do pisania za-
stąpiły komputerowe pliki, papiero-
wy dziennik – dziennik elektroniczny, 
a tradycyjną tablicę i kredę – monitor. 

Pojawiły się też nowe kierunki kształ-
cenia takie jak np. technik informa-
tyk. Na początku nowego stulecia do 
ZST uczęszczało 956 uczniów, którzy 
uczyli się w systemie dwuzmiano-
wym, a Zespół tworzyły następujące 
szkoły: 3-letnie Liceum Ogólnokształ-
cące, 4-letnie Technikum Zawodowe, 

2-letnia Zasad-
nicza Szkoła 
Z a w o d o w a , 
3-letnie Techni-
kum Zawodowe 
na podbudowie 
Szkoły Zawo-
dowej, 2-letnia 
Szkoła Police-
alna i 2-letnie 
Liceum Uzu-
pełniające. Ka-
drę stanowiło 
35 nauczycieli 
zatrudnionych 
na pełnym 
etacie, 13 za-
t r u d n i o n y c h 
w  n i e p e ł n y m 
wymiarze go-

dzin oraz 18 instruktorów praktycznej 
nauki zawodu. Obsługę administra-
cyjną i techniczną stanowiło 9 osób. 

Na  kartach historii  zapisują się 
także kolejne ważne daty w życiu 
szkoły: 7 października 2005 r. i  uro-
czystość wręczenia oraz poświęcenia 
nowego sztandaru, wyznaczając tym 
samym nowy etap w historii szkoły. 
14 października 2007 r. obchodzimy  
200. rocznicę urodzin patrona i z tej 
okazji zostało zasadzone Drzewko 
WINCENTY. W  sposób szczególny za-
pisała się data 28 października 2008 r., 
bowiem w tym dniu po wielu stara-
niach Dyrekcji otwarto Szkolną Izbę 
Pamięci, poświęconą patronowi szko-
ły Wincentemu Polowi. Uroczystość 
uświetniła swoją obecnością prapra-
wnuczka patrona szkoły Barbara Pol-
-Jelonek. 20 października 2009 r. ob-
chodziliśmy 25-lecie nadania imienia 
Wincentego Pola Naszej Szkole.

To także okres, w którym społecz-
ność szkoły podjęła i konsekwentnie 
wdraża strategię budowania nowego 
wizerunku szkoły jako placówki no-
woczesnej, przyjaznej uczniowi i wy-
chodzącej naprzeciw jego potrzebom 
i zainteresowaniom oraz zapewnia-
jącej dobry start w życie społeczne 
i zawodowe. Zmienił się zewnętrzny 
i wewnętrzny wygląd szkoły, prze-
prowadzona w 2008 roku termomo-
dernizacja bardzo poprawiła warunki 
pracy i estetykę budynku. Jako jedna 
z pierwszych, we współpracy ze szko-
łą cechową, powstała interaktywna 
pracownia języków obcych, a w na-
stępnych latach powstawały kolejne 
pracownie komputerowe i przedmio-
towe.

Ważnym wydarzeniem był Ju-
bileusz 50-lecia szkoły, który obcho-
dziliśmy 1 października 2011 r. Był 
to dzień niezwykły, podniosły i hi-
storyczny. Łączył w sobie już zapisa-
ną kartę 50-letnich wydarzeń szkoły 
z teraźniejszością, był również chwi-
lą zadumy, refleksji, wspomnień 
i jednocześnie znakomitą okazją do 
spotkań po latach. Dziś przygoto-
wujemy się do Jubileuszu 60-lecia, 
a 10 lat minęło jak jeden dzień, my 
tacy sami?! No niezupełnie... Przez 
ostatnią dekadę przeżyliśmy wiele 
uniesień, niepowtarzalnych chwil, 
czasem niełatwych momentów, parę 
metamorfoz, a wszystko to dopro-
wadziło nas do momentu, w którym 
teraz jesteśmy. Wytężona praca ca-
łej społeczności szkolnej, wdrażanie 
zróżnicowanych i innowacyjnych 
metod nauczania, samodzielność, 
rozwój twórczego myślenia, a także 
włączenie pracodawców w system 
naszego kształcenia zaowocowały 
uzyskaniem szeregu wyróżnień i cer-
tyfikatów potwierdzających dbałość 
o zachowanie wysokich standardów 
w różnych obszarach działania. Na 
uwagę zasługują certyfikaty: 

Certyfikat SZKOŁY WYRÓŻ-
NIONEJ ZA WYCHOWANIE,  
Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA

Certyfikat SZKOŁY PROMU-
JĄCEJ ZDROWIE.

Pozytywne opinie 
absolwentów, uczniów 
oraz rodziców przyczy-
niły się do uzyskania: 
Certyfikatu ZADO-
WOLONY KONSU-
MENT oraz LAUR SPOŁECZNEGO 
ZAUFANIA. 

Nowoczesność i innowacyjność 
działań edukacyjnych podejmowa-
nych w ramach kształcenia branżo-
wego i technicznego we współpracy 
z pracodawcami pozwoliły uzyskać 
dwukrotnie certyfikat SZKOŁY ZA-
WODOWEJ NAJWYŻSZEJ JA-
KOŚCI oraz statuetki najlepszej 
szkoły w Ogólnopolskim konkursie 
„SZKOŁA DLA PRACODAWCY 
PRACODAWCA DLA SZKOŁY” w 
4 edycjach.

Stawiamy czoła dynamicznie 
zmieniającej się dziś rzeczywistości 
i podejmujemy wiele nowych wy-
zwań na polu edukacyjnym. Zatem 
realizowaliśmy wiele zadań, które 
wyznaczały drogę nowoczesnej for-
mie kształcenia. I tak wdrażaliśmy 
dwukrotnie projekt Mpotęga: w roku 
szkolnym 2016/2017 – „Matematyczny 
Wyścig”, a w roku 2017/2018 było to  

„Matematyczne pendolino”, 
który pokazywał, że 

m a t e m a t y k a 
jest łatwa 
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i przyjemna, a po-
przez praktyczne dzia-
łania można jej się 
nauczyć. Od dwóch 
ostatnich lat pracuje-
my także z młodzie-

żą w ramach projektu „Małopolska 
Chmura Edukacyjna. I tak grupa mło-
dzieży uczestniczyła w zajęć on-line 
z obszaru «Matematyka z elementa-
mi rachunkowości» prowadzonych 
przez wykładowców Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Szko-
ła to nie tylko teoretyczna nauka 
zawodu, ale także dodatkowe kwali-
fikacje, umiejętności, a także staże 
potwierdzone certyfikatem, a wszyst-
ko to w ramach m.in. Modernizacji 
Kształcenia Zawodowego II.

We współczesnej edukacji umie-
jętne wydobycie potencjału i roz-
wój uzdolnień uczniów ma realny 
wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu 
i w pracy. Dlatego najlepsi ucznio-
wie uczestniczyli w projekcie Mało-
polskie Talenty. Prezentując szkołę, 
chcemy podkreślić, że nie ogranicza 
się ona tylko do działalności eduka-
cyjnej. Warto również wspomnieć 
o innych formach pracy z młodzieżą 
w ramach licznych kółek zaintereso-
wań i na zajęciach pozalekcyjnych, 
prowadzonych przez dobrze wy-
kwalifikowaną kadrę nauczycielską. 
Uczniowie rozwijają swoje pasje i ta-
lenty, realizują różne projekty i wyko-
nują urządzenia, które świadczą o ich 
dużej wiedzy i umiejętnościach tech-
nicznych. Jesteśmy otwarci i wspie-
ramy liczne inicjatywy nauczycie-
li i uczniów, a wśród nich można 
wymienić: Aktywne Środy – czyli 
zajęcia sportowe dla dzieci i mło-
dzieży z powiatu gorlickiego, Duża 
Gorlicka Rodzina – to świadczenie 
nieodpłatnych usług fryzjerskich 
dla rodzin wielodzietnych, Dzień 
Zawodowca – to projekt warszta-
tów promujących kształcenie zawo-
dowe w mieście Gorlice i powiecie 
gorlickim wśród uczniów, którzy 

podejmują decyzje edukacyjno-za-
wodowe oraz ich rodziców. Szkoła 
w kontekście aktywności zagranicz-
nej może pochwalić się udziałem 
w wielu międzynarodowych projek-
tach, w których bierzemy udział już 
od 1977 roku. Ponadnarodowe dzia-
łania naszej szkoły to współpraca, 
dzięki której uczniowie mają możli-
wość i szansę pogłębiać swoją wie-
dzę, zdobywać nowe doświadczenia, 
a także rozwijać swoje umiejętności 
– tak z zakresu kształcenia zawodo-
wego, jak i językowe. Współpraca 
zagraniczna, to także poznawanie 
historii, kultury i tradycji innych kra-
jów, ale także przekazywanie wiedzy 
o naszym kraju innym narodom.

„Sukces nigdy nie jest 
efektem słomianego zapa-
łu – tu trzeba przejść przez 
prawdziwy ogień.”

James Madison

Ostatnie lata obfitowały w wiele 
sukcesów, które osiągała nasza mło-
dzież w różnych konkursach, olimpia-
dach i zawodach. Uczniowie aktyw-
nie w nich uczestniczyli podejmując 
kolejne wyzwania edukacyjne odno-
sząc zarówno te duże jak i mniejsze 
zwycięstwa. Oczywiście jest to także 
dowód na to, że nasi nauczyciele po-
trafią umiejętnie rozwijać u młodzie-
ży talenty i zainteresowania, motywo-
wać do ciężkiej, uczciwej i wytężonej 
pracy. Znalazło to wyraz w wynikach 
egzaminów zewnętrznych – matura 
i egzaminy zawodowe, które zawsze 
zdawane są na wysokim poziomie. 
Udało się nam wypracować wzorco-
wy model: potrafimy szlifować dia-
menty, które umiejętnie rozwijają się 

pod okiem wykwalifikowanej i świet-
nie przygotowanej kadry pedagogicz-
nej. Prowadząc kształcenie na pozio-
mie szkoły branżowej i technikum, 
nasi uczniowie zdobywają wykształ-
cenie w danym zawodzie, a uzyski-
wanie kompetencji niezbędnych na 
rynku pracy łączymy z działaniami 
mającymi to kształcenie uczynić 
jeszcze bardziej atrakcyjnym. Nauka, 
dodatkowe praktyki, staże, wycieczki 
zawodoznawcze oraz zajęcia dodat-
kowe dla zainteresowanych dają wła-
śnie efekt w postaci wysokich miejsc 
uzyskiwanych przez uczniów w naj-
bardziej prestiżowych olimpiadach 
i konkursach zawodowych. Z per-
spektywy mijających lat działania 
dydaktyczno-wychowawcze zostały 
uwieńczone wieloma sukcesami 
naszych uczniów, o czym świadczy 
duża liczba dyplomów i wyróżnień. 
Nie sposób wymienić wszystkich 
ale warto zauważyć aktywny udział 
naszej młodzieży kształcącej się  
w branży fryzjerskiej w licznych kon-
kursach. I tak np.: w 2015 r. Weroni-
ka Rutana – uczennica klasy trzeciej, 
zajęła pierwsze miejsce w konkursie 
fryzjerskim pt: „Fryzura okoliczno-
ściowa”, zorganizowanym przez ZST 
im. prof. Karola Olszewskiego z Sę-
dziszowa Małopolskiego, w 2017 r. 
w Makowie Podhalańskim drużyna 
z naszej szkoły, w składzie: Ewelina 
Mroczka, Gabriela Sikora i Weronika 
Słowik wywalczyły II miejsce w kon-
kursu „Mam zawód, mam fantazję” 
z tematem przewodnim: „Stylistyka 
subkultur młodzieżowych”. W ko-
lejnych latach świętowaliśmy na-
stępne sukcesy naszych uczennic. 

Wiele sukcesów odnoszą uczniowie, 
którzy uczestniczą w konkursach 
branży samochodowej, i jak przystało 
na specjalistów z tej branży, młodzież 
rokrocznie jest laureatem Powiato-
wego Konkursu Motoryzacyjnego. 
Nasi absolwenci z dużym sukcesem 
stają w szranki w Ogólnopolskim 
Konkursie o dyplom i nagrodę Preze-

sa SIMP „Technik Absolwent Roku”, 
otrzymując liczne wyróżnienia w po-
szczególnych branżach zawodowych. 
Nie oddajemy podium także w kon-
kursie wiedzy „Olimpiada Wiedzy 
o AIDS i Uzależnieniach”, co potwier-
dza tegoroczna wygrana i I miejsce 
dla Michała Decia. Nasi uczniowie 
są otwarci i chętnie biorą udział 
w wielu konkursach recytatorskich, 
wokalnych, przedmiotowych, a na 
dowód tego są między innymi Złote 
Pióra – główna wygrana w Powiato-
wym Konkursie Interdyscyplinarnym 
„Pieśń o ziemi naszej – Ziemi Gorlic-
kiej”. W finale ostatniej edycji Złote 
Pióro Wincentego Pola powędrowało 
do Rafała Kroka z klasy II BT za film 
pt. „Dwa oblicza Bobowej”. Ważnym 
konkursem, w którym bierze także 
udział nasza młodzież jest Konkurs 
Wiedzy o Międzynarodowym Prawie 
Humanitarnym Konfliktów Zbroj-
nych im. Prof. A. Pankowicza. Solid-
ne przygotowanie i wielkie wsparcie 
opiekuna przynosi nam sukcesy i tak 
np.: XIII edycja w 2017 daje nam – 
II miejsce Dominika Ćwikły , nato-
miast I miejsce zdobywamy w XV 
edycji tego konkursu, a uczeń Da-
wid Bajorski zostaje finalistą w 2019 
r. Z roku na rok wzrasta także liczba 
uczestników w Ogólnopolskim Kon-
kursie Geograficznym „Geo-Plane-
ta”, a w każdej edycji tego konkursu 
młodzież otrzymuje dyplomy uznania 
i wyróżnienia. Najzdolniejsi ucznio-
wie naszej szkoły z branży elektrycz-
nej biorą udział także w Olimpiadzie 
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
„Euroelektra”, a zmagania w Podkar-
packiej Olimpiadzie Energetycznej 
w 2017 r. zakończyły się wygraną dla 
naszego ucznia Krzysztofa Marszała, 
który uzyskał status finalisty i tym 
samym otrzymał indeks na kierunek 
energetyka w PWSZ w Krośnie. Po-

nadto nasi ucznio-
wie bezkonkuren-
cyjnie wygrywają  
w Powiatowym 
Konkursie Elek-
trycznym „ISKRA”. 
Nie można, opo-
wiadając o ostat-
nim dziesięciole-
ciu, nie wspomnieć 
o kulturze fizycznej 
i osiągnięciach 
naszych uczniów  
w rożnych dys-
cyplinach spor-
towych. Nadal 
wśród osiągnięć 
sportowych główne miejsce w na-
szej szkole zajmuje piłka siatkowa, 
piłka nożna, ale także lekkoatletyka 
oraz pływanie. Dzisiaj ZST to pla-
cówka posiadająca zmodernizowa-
ną i nowoczesną bazę dydaktyczną. 
Nasze sale lekcyjne i pracownie są 
corocznie unowocześniane, moder-
nizowane i wyposażane w najnowsze 
pomoce dydaktyczne i urządzenia, 
wprowadzamy również nowe kierun-
ki nauczania, będące odpowiedzią 
na zapotrzebowanie uczniów, rodzi-
ców a przede wszystkim rynku pracy.  
W roku szkolnym 2016/2017 uru-
chomiliśmy bardzo poszukiwany na 
rynku pracy kierunek kierowca me-

chanik, dzięki wsparciu firm trans-
portowych i lokalnych organizacji 
przewoźników drogowych. Obecnie 
aktywnie współpracujemy z Zrzesze-
niem Międzynarodowych Przewoźni-
ków Drogowych, dzieląc się swoimi 
doświadczeniami. Uroczysty charak-
ter miało rozpoczęcie roku szkolne-
go 2019/2020 bowiem swoją inaugu-
rację miała klasa patronacka Firmy 
Famur Systemy Ścianowe Oddział 
w Gorlicach w zawodzie operator ob-
rabiarek skrawających. I tak po wielu 
staraniach szkoły oraz firmy w dniu 
2 września 2019 r. 27 uczniów oficjal-
nie rozpoczęło naukę w tym zawo-
dzie.
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Przez te 
wszystkie lata 
zmieniała się 
liczba uczniów, 
oddziałów, po-

większało i zmniejszało się gro-
no pedagogiczne, zmieniły się 
też kierunki kształcenia. Obec-
nie w naszej szkole pobiera na-
ukę około 642 uczniów, a w skład 
Zespołu Szkół Technicznych 
wchodzi Technikum, Branżowa 
Szkoła I Stopnia oraz Liceum Ogól-
nokształcące dla Dorosłych. Wśród 
zawodów kształcimy specjalistów 
w zakresie: technik pojazdów sa-
mochodowych, technik informatyk, 
technik elektryk, technik usług fry-
zjerskich i technik spawalnictwa, 
a Branżowa Szkoła I Stopnia umoż-
liwia naukę w zawodach: mechanik 
pojazdów samochodowych, kierow-
ca mechanik, elektryk, operator ob-
rabiarek skrawających i fryzjer. Ak-
tualnie nasze Grono Pedagogiczne 
liczy 40 nauczycieli. 

Ważnym inicjatorem wielu dzia-
łań w szkole jest przecież sam dy-
rektor jako kreator rzeczywistości 
edukacyjnej, który zna i podejmuje 
ważne zadania stojące przed szkołą, 
dostrzegając ich lokalny i globalny 
wymiar. Warto podkreślić, że to licz-
ne działania, pewne zabiegi dyplo-
matyczne na różnych szczeblach, 
a przede wszystkim codzienna, mo-
zolna, często niezauważalna przez 
nikogo praca, którą musiała wyko-
nać Pani Renata Stępień – dyrektor 
szkoły pozwoliły odnieść sukces. 
Szkoła uzyskała szereg certyfikatów 
potwierdzających dbałość o zacho-
wanie wysokich standardów w róż-
nych obszarach działania.

S u k -
cesy ZST to również in-

dywidualne sukcesy dyrektora szkoły. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kich wyróżnień, jakie otrzy-
mała dyrektor szkoły pani 
Renata Stępień. Jednak 
do wielu wcześniejszych 
swoich nagród i wyróżnień, 
w 2019 roku dołączyła no-
minację do tytułu Super 
Dyrektora Szkoły i znala-
zła się w gronie 10 najlep-
szych dyrektorów szkół 
w Polsce. Rok wcześniej 
z rąk Dyrektora Departa-
mentu Edukacji i Kształ-
cenia Ustawicznego Pana 
Dariusza Styrny i Redakto-
ra Naczelnego GK odebra-
ła  dyplom uznania i me-
dal „Nauczyciel na Medal 
2018”. A w 2017 roku z rąk 
starosty gorlickiego otrzy-
muje nagrodę Primus In-

t e r 
Pares – najważ-

niejsze wyróżnienie dla pracownika 
Jednostek Organizacyjnych Powiatu 
Gorlickiego.

Szkoła mimo tych różnych 
nazw,  które nosiła, wytworzyła 

bardzo bogatą tradycję, swój 
klimat i przede wszystkim 

połączyła kilka po-
koleń ludzi – na-
uczycieli, pra-
cowników szkoły 
oraz uczniów 
i absolwentów. 
Nasza szkoła 
od zawsze mo-
gła pochwalić 

się suk-
c e s a m i 
i  o s i ą -
g n i ę -
c i a m i , 

n a u k o w y m i 
i sportowymi. Szko-

ła, a właściwie jej kadra pe-
dagogiczna, nigdy nie bała się wy-

zwań, co więcej ta bogata tradycja, 
której spadkobiercami zostaliśmy – 
zawsze mobilizowała, motywowała 
i zobowiązywała. Wychowankowie 
szkoły, którzy opuścili i nadal opusz-
czają mury – niejednokrotnie napa-
wali dumą i dzisiaj są najlepszym 
prezentem, jaki otrzymuje nasza Ju-
bilatka, patrząc na mądrych, inteli-
gentnych i nieprzeciętnych ludzi. 

Nauczyciel... to przewodnik 
i lider, sternik łodzi. Jed-
nakże energia, którą tę łódź 
napędza musi pochodzić od 
uczących się.

/T. McKenzie/

Kontakty międzynarodowe na-
sza szkoła, która funkcjonowała 
wtedy pod inną nazwą, nawiązała 
w roku 1977 i trwały one, z przerwa-
mi, do roku 1989. Dotyczyły współ-
pracy ze szkołami z ówczesnych 
krajów sąsiedzkich – z Czechosłowa-
cji i NRD. W porównaniu z wymia-
ną międzynarodową, w jakiej ZST 
uczestniczy współcześnie w ramach 
projektów unijnych, ta wcześniej-
sza miała zupełnie inny charakter, 
a przede wszystkim odbywała się 
w innych realiach społecznych i po-
litycznych.

Podstawą nawiązania współpra-
cy przez naszą szkołę była „Umo-
wa o współpracy i przyjacielskich 
spotkaniach między Komitetem 
Wojewódzkim Komunistycznej Par-
tii Słowacji w Bańskiej Bystrzycy, 
a Komitetem Wojewódzkim Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-

czej w Nowym Sączu”. Została ona 
podpisana podczas oficjalnej wizy-
ty delegacji KW PZPR na Słowacji 
23 maja 1977 roku. Umowa zakła-
dała wzajemną wymianę delegacji 
szkół, organizacji i zakładów pracy. 
Do współpracy wyznaczone zostały 
następujące szkoły: Średnia Szkoła 
Przemysłu Artystycznego w Kremni-
cy i Liceum Sztuk Plastycznych w Za-
kopanem oraz Średnia Przemysłowa 
Szkoła Górnicza w Bańskiej Szczaw-
nicy i Górnicza Zasadnicza Szkoła 
Przyzakładowa „Glinik” w Gorlicach. 

13 lipca 1977 roku do Dyrektora 
Fabryki Maszyn Górniczych i Wiertni-
czych „Glinik” w Gorlicach wpłynęło 
pismo z prośbą o nawiązanie współ-
pracy ze Słowakami, a jesienią do 
szkoły w Bańskiej Szczawnicy skie-
rowany został list z zaproszeniem 
do stałej współpracy. W październi-
ku ze Słowacji nadeszła odpowiedź, 

a w roku następnym, w dniach od  
8 do 11 listopada 1978 roku, w Gorli-
cach przebywała 4-osobowa delega-
cja słowacka na czele z dyrektorem 
tamtejszej szkoły – inż. Mikulašem 
Laluchem. Wizyta miała charakter 
zapoznawczy – goście zwiedzili szko-
łę, warsztaty szkolne, Fabrykę Ma-
szyn i samo miasto, a 10 listopada 
nastąpiło oficjalne podpisanie umo-
wy o współpracy pomiędzy szkoła-
mi. Oprócz charakterystycznych dla 
tamtego okresu sformułowań o inter-
nacjonalistycznej przyjaźni narodów, 
znalazły się w niej konkretne usta-
lenia dotyczące corocznej wymiany 
delegacji szkolnych i reprezentacji 
sportowych, dwutygodniowych prak-
tyk uczniowskich w czerwcu, a na-
wet wymiany trzech rodzin pracowni-
ków szkoły na okres 14 dni w ramach 
wczasów rodzinnych. 

Współpraca międzynarodowa szkoły 
w latach 1977–1989
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43, tel.: 22 46-31-000, fax: 22 46-31-021
e-mail: comenius@frse.org.pl, www.comenius.org.pl

Comenius
Program Comenius, jako część 
programu „Uczenie się przez całe życie”, 
realizuje następujące akcje:

Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół– 
Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół– 
Partnerskie Projekty Regio– 
Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe– 
Wyjazdy Indywidualne Uczniów– 
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej– 
Asystentura Comeniusa– 
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Wydarzenia poli-
tyczne, jakie nastąpiły 
w Polsce w kolejnych 
latach, spowodowały 
przerwanie kontaktów 
ze słowacką szkołą. 

Powrócono do nich pod koniec 1984 
roku, kiedy to dyrektor Kazimierz Zło-
tek (zastąpił na tym stanowisku Fran-
ciszka Szydłę) napisał list do dyrekto-
ra Lalucha z propozycją ponownego 
nawiązania współpracy. 

W dniach 22-25 maja 1985 roku 
do Gorlic przybyła delegacja sło-
wackiej szkoły i nastąpiło podpisa-

nie nowej umowy o współpracy. We 
wrześniu polska delegacja uczest-
niczyła w obchodach 250-lecia ist-
nienia szkoły w Bańskiej Szczawni-
cy. W roku następnym, we wrześniu 
do Gorlic przyjechała 55-osobowa 
grupa słowackiej młodzieży wraz 
z opiekunami, a w maju 1987 roku do 
Bańskiej Szczawnicy pojechało 24 
uczniów naszej szkoły wraz z 8 opie-
kunami. Pobyty te obejmowały zwie-
dzanie zakładów pracy i miejscowo-
ści, spotkania młodzieży, rozgrywano 
też mecze sportowe w piłkę nożną, 
koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręcz-

ną, a poza częścią oficjalną organizo-
wane były spotkania towarzyskie. 

W listopadzie 1987 roku FMGiW 
„Glinik” podpisała umowę o współ-
pracy z VEB Schaltgerätewerk 
w Werder w NRD. Obejmowała 
ona również wymianę młodzieży 
i współpracę szkół przyzakładowych. 
12-osobowa grupa z Gorlic w czerw-
cu 1988 roku, w czasie 10 dniowe-
go pobytu w Niemczech, zwiedziła 
Berlin i Poczdam, fabrykę w Werder 
i samą miejscowość. Dla młodzie-
ży zorganizowano dyskotekę i spo-
tkanie z niemieckimi rówieśnikami. 
W lipcu do Polski przyjechała grupa 
z Werder. Oprócz zwiedzania Fabryki 
Maszyn, szkolnych warsztatów i Gor-
lic zorganizowane zostały również 
wycieczki do Krakowa i spływ Dunaj-
cem w Pieninach. Podobna wymia-
na młodzieży miała miejsce również 
w roku następnym.

Zmiany polityczne, które zostały 
zapoczątkowane jesienią 1989 roku 
zwane Jesienią Narodów, dopro-
wadziły do upadku rządów komu-
nistycznych i w konsekwencji do 
rozpadu całego bloku komunistycz-
nego. Zakończyła się również współ-
praca Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
FMWiG „Glinik” w Gorlicach ze szko-
łami partnerskimi ze Słowacji i NRD. 

2010 – ekologiczny 
Leonardo da Vinci…

Mając pierwsze doświadczenia 
międzynarodowe za sobą i nie spo-
czywając na laurach, ambitnie wzięli-
śmy udział w kolejnym projekcie, tym 
razem nazwanym od wszechstronnie 
utalentowanego olbrzyma renesansu 
– Leonarda da Vinci. Nazwa projektu 
również była ambitna: „Chrońmy śro-
dowisko przed zanieczyszczeniem – 
ambitny plan”. 
Tym razem 
zasięg geo-
graficzny był 
szerszy, za 
p a r t n e r ó w 
mieliśmy bo-
wiem Słowe-
nię, Szwecję i 
Turcję. Projekt 
dotyczył nowa-
torskiej meto-
dy przerabia-
nia zużytego 
oleju roślinnego na biopaliwo. 

Byliśmy gospodarzami 
pierwszego spotkania. Ponieważ 
oprócz działań teoretycznych projekt 
zakładał też działania praktyczne, 
ściśle współpracowaliśmy z nowo 
powstałym (na bazie naszych Warsz-
tatów Szkolnych) Centrum Kształce-
nia Zawodowego w Gorlicach. Mimo 
obaw otrzymaliśmy produkt finalny, 
czyli zdatne do użytku biopaliwo. 
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Współpraca międzynarodowa szkoły dziś

Nowy, odmienny od poprzedniego etap kontaktów międzyna-
rodowych ZST rozpoczął program Sokrates Comenius. Zostaliśmy 
uczestnikami projektu pt. „Uczenie się przez całe życie”. Dzięki nie-
mu gościliśmy w krajach naszych partnerów, a równocześnie najbliż-
szych nam sąsiadów: w Austrii, Czechach i na Słowacji. 

Szczególnym punktem tej współpracy była wizyta gości zagra-
nicznych w naszym kraju, w naszej szkole. Zbiegła się ona z uroczy-
stymi obchodami 25-lecia nadania placówce imienia Wincentego 
Pola. Nasi partnerzy zobaczyli bowiem pracę szkoły nie tylko od stro-
ny codziennej, ale wzięli udział w godnym świętowaniu tego dnia. 
Mogli wysłuchać montażu artystycznego poświęconego naszemu pa-
tronowi i współuczestniczyć w odsłonięciu pamiątkowej tablicy. 

Oczywiście, poza aspektem edukacyjnym spotkań, nie mniej waż-
ne okazały się kontakty wszech-
stronnie rozwijające osobowość 
człowieka i poszerzające jego ho-
ryzonty. Jak wspominali ucznio-
wie, poznawali nowe języki, tak-
że historię, kulturę i obyczaje 
innych krajów; zawarli nowe 
znajomości, zwiedzali niezna-
ne dotąd miasta, zapamiętali 
smak nowych potraw.

Chcąc pokazać gościom piękno na-
szej małej ojczyzny, zabraliśmy ich 
na kulig do Regietowa. Dużo śniegu, 
mnóstwo śmiechu i doskonałej zaba-
wy – tak zapamiętaliśmy ten wieczór. 
Na koniec pobytu (dla równowagi) 
zaproponowaliśmy gościom spotka-
nie z historią i kulturą, czyli wyjazd 
do Krakowa – stolicy Małopolski, 
a kiedyś przecież Polski.

2011 – wracamy  
do Sokratesa,

budując mosty  
pomiędzy  

młodzieżą …
Druga edycja projektu, w której 

uczestniczyliśmy, znów skojarzyła nas 
z Turcją. Tym razem zajmowaliśmy się 
diagnozowaniem problemów młodych 
ludzi oraz próbowaliśmy pomóc w ich 
rozwiązywaniu. Tytuł projektu wskazuje 
na wspólnotę doświadczeń młodzieży za-
mieszkującej nasz kontynent: „Europej-
skie nastolatki, europejska tożsamość”. 

Zadaniem naszym było promo-
wanie zdrowego stylu życia, budzenie 
świadomości związanej z czyhającymi 
na współczesną młodzież zagrożeniami, 
których jest tak wiele: alkohol, narkoty-
ki, dopalacze, ale także uzależnienie od 
komputera i Internetu. Obok Turcji dru-
gim partnerem w tej edycji projektu były 
także Włochy.

2013 – Sokrates 
Comenius po raz 

trzeci, już  
bezstresowo …

Mówi się, że do trzech razy 
sztuka, i to prawda! Trzecia edycja 
programu, po raz trzeci współpra-
cujemy z Turcją, poza tym znów ze 
Szwecją i po raz drugi z Włochami. 
Tym razem pod hasłem „Mniej stre-
su – lepsze rezultaty”. Celem projek-
tu jest wypracowanie skutecznych 
metod zwalczania stresu oraz popra-
wy zdrowia psychicznego – zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli.

Powitaliśmy naszych gości śpie-
wem i tańcem – zaprezentowaliśmy 
repertuar charakterystyczny dla po-
szczególnych krajów partnerskich. 
Chcąc przybliżyć im nasze miasto 
i jego historię, zorganizowaliśmy wi-
zytę w lokalnym muzeum. Z wieży 
ratusza wspólnie podziwialiśmy pa-
noramę okolic i piękno kra-
jobrazu. 
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60
lecie
szkoły

W tym wszystkim 
nie zapomnieliśmy 
o pracy – były warsz-
taty metodą dramy, 
doskonalenie umie-
jętności komunikacji 

w obcym języku, poszerzanie słow-
nictwa, a nawet pisanie wierszy. Zna-
leźliśmy jednak czas, aby zabrać go-
ści do skansenu archeologicznego 
Karpacka Troja w Trzcinicy, do kopal-
ni soli w Wieliczce, do Zakopanego 
i Sandomierza. 

Wszystkie projekty realizowa-
ne przez naszą szkołę były ciekawe, 
w różnych aspektach odkrywcze, 
zapadły w pamięć tak uczniom, jak 
i nauczycielom. Owszem, wiązały się 
z dodatkowymi obowiązkami i pracą, 
często nieszablonową, ale równocze-
śnie przynosiły mnóstwo satysfakcji, 
pozwalały pokonywać własne obawy 
czy ograniczenia. Rozwijały, uczyły 
otwartości na inne kultury, poszerza-
ły wiedzę w wielu dziedzinach, zaska-
kując czasem wszystkich. 

2019 – 
POWER-Grecja 
Głodni nowych wrażeń, emo-

cji i doświadczeń MAMY APETYT 
NA WIĘCEJ!!! 

Od września rozpoczęliśmy 
realizację projektu „Ponadna-
rodowa mobilność uczniów” 
pt. „Zagraniczne staże zawodowe 
dla uczniów ZST gwarantem suk-
cesu na rynku pracy” w ramach 
Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO WER). 
W projekcie weźmie udział 45 
uczniów. Przedsięwzięcie obej-
muje wyjazd do Grecji i udział 
uczniów w stażach zawodowych. 
Niestety koronawirus trochę nam 
namieszał i musieliśmy pozmie-
niać nasze plany. Mamy nadzieję, 
że to więcej nastąpi już niedługo 
i już na wiosnę 2021 r. trzy grupy 
uczniów klas trzecich (techni-
cy pojazdów samochodowych, 
technicy usług fryzjerskich i tech-
nicy informatycy) zawitają do kra-
ju słońca i oliwek. Przybywamy, 
Hellado! 

Nowi koledzy okazywali mi wie-
le życzliwości i już niedługo czułam 
się wśród nich jak przysłowiowa ryba 
w wodzie, zwłaszcza, że już rok wcze-
śniej w ZST znaleźli się nauczycie-
le z mojej poprzedniej szkoły: Jurek 
Kuczek, Gabryś Wiatr i Ania Maniak. 
W kolejnych latach opuścili „Górkę” 
i dołączyli do nas moja serdeczna 
koleżanka Danusia Wincenciak oraz 
pogodny i zawsze życzliwy Boguś 
Kiełtyka. Wraz z pracującymi od wie-
lu lat w ZST nauczycielami – inżynie-
rami: Lidką Belniak, Halinką Kara-
sińską, Grażynką Myśliwiec, Halinką 
Dubis pod wodzą dyrektora ds. tech-
nicznych Jerzego Bubaka tworzyli-
śmy zgrany zespół zawodowców (dla 
niewtajemniczonych: grupa nauczy-
cieli przedmiotów technicznych), do 
którego po kilku latach dołączyła 
jeszcze koleżanka z „Górki” Małgosia 
Malinowska.

Z czasem „starsza” kadra pe-
dagogiczna, wśród której zapisa-
li się w moich serdecznych wspo-
mnieniach: Helenka Tarko – drobna, 
wrażliwa, ucząca języka rosyjskiego, 
Zosia Dzieniowska – wspaniały pe-
dagog szkolny, rozwiązująca wiele 
trudnych problemów i udzielająca 
nastolatkom mądrych, niezbędnych  
porad życiowych, Lucynka Duma – 
historyczka, doskonała organizator-
ka wycieczek nauczycielskich i akcji 
krwiodawstwa, Henryk Krzyszycha – 
matematyk, pogodny, taktowny, cier-
pliwy, Krzysiu Jędrzejczyk – historyk, 
którego wiedzę i interpretację fak-
tów bardzo ceniłam, Jurek Sarnec-
ki – wdrażający dryl wojskowy w ra-
mach przedmiotu przysposobienia 
obronnego, Sylwek Kumorkiewicz 
– wuefista, pasjonat piłki nożnej, 
Jurek Rubicz – zapalony rajdowiec, 
dyscyplinujący młodzież nauczyciel 
wf (cudownie się uczyło w jego kla-
sach), powiększała się o młodszych 
nauczycieli, że wspomnę tylko: ma-
tematyczki Beatkę Kosibę i  Bożenkę 
Szpilę, germanistów Joasię Sochę 
i Krzysia Zawilińskiego, polonistki 
Renię Podobińską i  Agnieszkę Bombę, 
geografkę Małgosię Kukułę, biolo-
ga Bogusia Matałę, anglistów Mar-
ka Potempę i Wiolettę Stabach, na-
uczyciela przedmiotów 
elektrycznych Klemensa 
Tajaka, informatyka Ro-
berta Chrząszcza. Cie-
szyło mnie też ogrom-
nie, gdy do grona 
pedagogicznego dołą-
czali w kolejnych latach 
moi uczniowie: informa-
tyk Radek Kozłowski, 
matematyczka Dorot-
ka Walczyk, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych Wiesiu 
Stec i wuefista Andrzej Kopcza.

A co z młodzieżą? Kiedyś by-
łam świadkiem rozmowy w pokoju 
nauczycielskim pomiędzy świetną 
nauczycielką pracującą w szkole 
podstawowej, która zastępowała na-
szego chorego kolegę, a nauczycie-
lem z bardzo już długim stażem pra-
cy. Pani poprawiając prace uczniów 
wykrzyknęła z rozgoryczeniem: 
„Boże!, to jest orka na ugorze!” „Myli 
się pani koleżanko” – ze spokojem 
pocieszył ją starszy pan – „To jest 
orka na betonie”.

Oj!, często to była orka, ale nie 
tylko z winy uczniów, ale z powo-
du nieustających zmian programo-
wych i zmian w przedmiotach zawo-
dowych. Każda 45-minutowa lekcja 
wymagała ode mnie co najmniej 
4-godzinnego przygotowania, gdyż 
nie było podręcznika z wymaganym 
zakresem materiału i wiedzę zmu-
szona byłam czerpać z różnych spe-
cjalistycznych książek (internet był 
wówczas dopiero w przysłowiowych 
powijakach). Mimo to bardzo lubi-
łam spotkania z czwartą klasą tech-
nikum budowa i naprawa urządzeń 
wiertniczych i górniczych, gdyż była 
ona grupą wspaniałych, poważnych, 
zgranych ze sobą chłopaków, któ-
rym w większości zależało na wiedzy. 
Gdy jeden z nich znalazł się na dłuż-
szy czas w szpitalu, nagrywali mu 
przebieg lekcji na magnetofonie. To 
wśród nich byli uczniowie („perełki”), 

którzy w ramach olimpiady central-
nej osiągali tytuły laureatów i wolny 
wstęp na wyższe uczelnie technicz-
ne. A co z zachowaniem młodzieży? 
Jak wszędzie – mam o niej dobre 
i mniej dobre wspomnienia. To, na 
co najbardziej zwróciłam uwagę po 
zmianie pracy, to to, że tutaj ucznio-
wie mówili dzień dobry wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkoły, 
a nie tylko tym, którzy w danym roku 
mieli z nimi zajęcia. „Dzień dobry” 
mówili nawet wtedy, gdy wyraźnie 
coś narozrabiali. 

I nie dziwota – pamiętam, jak  
w czasie mojego pierwszego roz-
poczęciu roku w tej szkole dyrektor 
Kazimierz Złotek zwrócił uwagę na 
„dzień dobry”, mówiąc, że wszyscy 
stanowimy rodzinę szkolną i mamy 
okazywać sobie szacunek.

Z nimi mam też jedno z wesel-
szych wspomnień. A miało być po-
ważnie, bo temat lekcji wychowaw-
czej to „Muzyka poważna”, a w czasie 
jej trwania fragmenty różnorodnych 
utworów, krótkie informacje i histo-
ryjki o ich twórcach. Były więc: „Błę-
kitna rapsodia” Georgea Gershwina, 
„Nad pięknym modrym Dunajem” 
Johanna Straussa (syna), miniatu-
ra fortepianowa „Dla Elizy” Ludwiga 
van Beethovena, „Etiuda rewolucyj-
na” Fryderyka Chopina, „Marsz we-
selny” Felixa Mendelssohna i na za-
kończenie „Bolero” Ravela, którego 
powtarzający się jednostajny rytm, 
wzbogacany o kolejne instrumenty,  
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Powróćmy  
jak za dawnych lat …
Zapraszamy na wspólną podróż w czasie, a to dzięki wspomnieniom naszych 
byłych nauczycieli. Wniknijmy w historię naszej szkoły, odkryjmy czas minio-
ny, poczujmy atmosferę nauki, pracy…  
A może uda się komuś przypomnieć przez krótką chwilę swoje lata szkolne. 

Moje Serce zostało w Gorlicach
(Fragmenty)

Gorlice to moje miasto. Tu 
się urodziłam, tu stawia-
łam swoje pierwsze kroki, 

tu się uczyłam, pracowałam i wycho-
wywałam dzieci – własne i te powie-
rzone mojej pieczy.

Moje pierwsze dziecięce wspo-
mnienia związane są z Glinikiem 
Mariampolskim, gdzie to właśnie te 
piękne, ogromne „glinickie” dęby 
opisywał Wincenty Pol w wierszu 
„W Maryipolu”
„Jak dawniej z dala wita dąb wyniosły,
I zapach znany z łąki pokoszonej,
I znane sercu te gorlickie dzwony,
I moje drzewa – ach, jakże porosły!...”

Wtedy nawet nie przypuszcza-
łam, że z postacią Wincentego Pola 
będzie po części związane moje ży-

cie zawodowe. Po 15 latach pracy 
w Zespole Szkół Nr 1, w 1995 roku 
zaczęłam pracę w Zespole Szkół 
Technicznych im. Wincentego Pola. 
Wraz z przydziałem czynności do-
stałam też swój pierwszy dodatkowy 
przydział pracy – prowadzenie kroni-
ki szkoły. Trochę się obawiałam, czy 
podołam temu zadaniu, ale z czasem 
bardzo to polubiłam i do emerytury 
opisywałam na kartkach kolejnych 
kronik różne wydarzenia szkolne, 
których było coraz więcej, bo szkoła 
się rozwijała – zwiększała się ilość 
uczniów, a nauczyciele z wielkim 
zaangażowaniem prowadzili nowe, 
ciekawe zajęcia i imprezy, które nie-
rzadko inspirowała dyrektor szkoły 
Renata Stępień.

W czasie wycieczki w Książu: mgr inż. Lidia Belniak, mgr Lucyna Duma,
mgr inż. Małgorzata Malinowska, mgr inż. Danuta Wincenciak,

inż. Grażyna Myśliwiec, mgr inż. Halina Karasińska
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miał mi dać czas na 
zapisanie tematu 
i wpisanie usprawie-
dliwień nieobecności 
uczniów do dziennika. 

Nie było mi to jednak dane, bo gdy 
tylko werbel zaczął wybijać rytm, ze-
rwał się jeden z uczniów i zaprosił 
mnie do tańca. Nie pomogło tłuma-
czenie, że „Bolero” nie jest tańcem 
towarzyskim, lecz tańcem solo dla 
młodej Hiszpanki, które zostało roz-
sławione przez parę brytyjskich łyż-
wiarzy, stając się symbolem igrzysk 
zimowych w 1984 roku. „To my też 
zatańczymy” – stwierdził niezrażony 
uczeń. No i zatańczyliśmy, choć trud-
no to nazwać tańcem. Raczej kołysa-
niem przy wtórze skręcających się ze 
śmiechu uczniów i ocieraniem łez ze 
śmiechu przez dyr. Renatę Stępień, 
która właśnie tę lekcję hospitowała! 
Po pewnym czasie uczeń zgodził się, 
że „tego tańczyć się nie da” i chciał 
czmychnąć na miejsce, ale pouczy-
łam go, że grzeczność wymaga od-
prowadzenia partnerki na miejsce, 
co posłusznie wykonał.

Przez wszystkie lata spędzone 
w ZST, gdzie nauczałam gównie ry-

sunku technicznego, konstrukcji 
urządzeń precyzyjnych, mechani-
ki, automatyki i robotyki spotkałam  
wielu uczniów o ciekawych osobo-
wościach, zdolnościach, różnym 
temperamencie oraz podejściu do 
wiedzy i życia. Cała kadra nauczyciel-
ska dbała o ich rozwój poprzez róż-
norakie zajęcia dodatkowe: zarówno 
sportowe, jak i zdrowotne, patriotycz-
ne, artystyczne i zawodowe, w czasie 
których uczniowie mogli pochwalić 
się swoją wiedzą, umiejętnościami 
i talentami. 

Praca każdego nauczyciela to nie 
tylko lekcje przedmiotowe, klasówki, 
godziny wychowawcze i ich przygo-
towywanie. To również cała gama 
rozmaitych zadań i zajęć, w czasie 
których można wychowywać, kształ-
cić i przekazywać uczniom swoje pa-
sje.

Moje wspomnienia byłyby niepeł-
ne, gdybym pominęła w nich osoby 
pracujące w administracji i obsłudze 
szkoły, zawsze życzliwe, pomocne, 
dbałe o powierzone im stanowiska 
pracy i rangę szkoły. Zapracowane, 
„tonące” w papierach i różnego ro-
dzaju sprawozdaniach, nigdy nie od-

mówiły mi potrzebnej pomocy i nie 
odsyłały na późniejszy termin. 

Dziś, gdy patrzę z mojego krakow-
skiego balkonu i przede mną rozciąga 
się widok na wieże Kościoła Mariac-
kiego i Wawelu, oczami wyobraźni 
widzę wieże gorlickiego kościoła i ra-
tusza, które zapamiętałam w młodo-
ści, i dopatrując się podobieństwa, 
tęsknię za tymi, z którymi  przyszło 
mi kiedyś pracować, których uczyłam 
i od których doświadczałam życzliwo-
ści. To wy skradliście mi moje serce. 
Wszystkich wspominam z sympatią 
i wiem, że dzięki wam zadowolona je-
stem z mojego życia zawodowego.

Iwona Kaczmarczyk
Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

w latach 2004-2009

Pracę w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej FMWiG „Glinik” w Gorli-
cach (późniejszej ZST) rozpoczęłam 
3 marca 1978 roku na stanowisku 
kierownika świetlicy szkolnej. Wcze-
śniej uczyłam młodsze dzieci na-
uczania początkowego w klasach 1-3 
i starsze muzyki oraz prowadziłam 
chór szkolny w Szkole Podstawowej 
w Ropicy Polskiej. Ze względu na cho-
robę krtani dostałam przeniesienie do 
ZSZ FMWiG „Glinik”. 

W nowej szkole zajęłam się inną 
pracą, bo w świetlicy i ze starszą mło-
dzieżą. Moim obowiązkiem było nad-
zorowanie przebiegu zajęć pozalek-
cyjnych, organizowanie uroczystości 
szkolnych oraz przygotowywanie 
młodzieży do udziału w imprezach 
masowych na terenie miasta, udziału 
w olimpiadach i konkursach. Uroczy-
stości szkolne przygotowywaliśmy 
wspólnie z instruktorami kół zain-
teresowań działających w świetlicy. 
Młodzież z zespołu dekoratorskiego 
i plastycznego, którymi opiekowała 
się Pani Romualda Wal dbała o este-
tyczny wystrój szkoły, przygotowując 
hasła i dekoracje na imprezy szkolne. 
Za przygotowywanie uroczystości od 
strony muzycznej odpowiedzialny był 
Pan Józef Wlazełko. Zdjęcia z wszyst-
kich imprez robili uczniowie z kół-
ka fotograficznego pod opieką Pana 
Władysława Szyndlara.  

Ja prowadziłam kółko recytator-
skie i teatr poezji, przygotowując sce-
nariusze oraz ćwicząc recytację wy-

branych utworów.  Pan M. Szymczyk 
prowadził klub komputerowy. 

Pamiętam, że dużą pomoc przy 
organizacji ważniejszych uroczysto-
ści otrzymałam też od kolegów po-
lonistów K. Boboli i Z. Przybyłowicza 
(już nie żyjących). Wspólnie przygo-
towaliśmy ważną dla szkoły uroczy-
stość z okazji nadania szkole imie-
nia Wincentego Pola i poświęcenia 
sztandaru szkoły (1984). Uroczystość 
tę uświetnił prawnuk patrona szko-
ły Pan Adam Pol. Zorganizowaliśmy 
również udział młodzieży w Przeglą-
dzie Zespołów Artystycznych Szkół 
Zawodowych Ministerstwa Górnic-
twa i Energetyki w Piotrkowie Trybu-
nalskim (1987). Wzięliśmy też udział 
w przeglądzie zespołów artystycz-
nych w Krośnie i zakwalifikowali-
śmy się do Centralnego Przeglądu 
Zespołów Artystycznych w Wodzisła-
wiu Śląskim. Na Śląsku zaprezento-
waliśmy program poświęcony Win-
centemu Polowi – patronowi szkoły. 
Na nasz występ był zaproszony Pan 

Adam Pol – prawnuk patrona szko-
ły. Było to dla mnie bardzo miłe spo-
tkanie, otrzymałam od pana podzię-
kowanie wraz z bukietem pięknych 
kwiatów.

Moja współpraca z instruktorami 
kół zainteresowań układała się bar-
dzo dobrze. Nasze wspólne przedsię-
wzięcia były okazją do spotykania się, 
wymieniania się doświadczeniami, 
pomagania sobie wzajemnie. Mło-
dzież wtedy była bardzo chętna do 
śpiewania, grania i recytacji. Praca 
z taką młodzieżą dodawała sił i przy-
nosiła wiele zadowolenia i radości.

Jako kierownik świetlicy orga-
nizowałam również czas młodzieży 
w wolne soboty. W tym czasie młodzi 
ludzie grali w gry towarzyskie, wyko-
nywali prace społeczno-użyteczne, 
spotykali się z zaproszonymi, cieka-
wymi ludźmi, uczestniczyli w turnie-
jach i wyjściach do Galerii Sztuki. 

Do świetlicy przychodzili również 
uczniowie po lekcjach, którzy cze-
kając na autobusy do domów, grali 
w tenisa i inne gry planszowe, czytali 
czasopisma, odrabiali lekcje, rozma-
wiali.

Współpracowałam z samorzą-
dem szkolnym i Komitetem Ro-
dzicielskim oraz wychowawcami 
w zakresie przydzielania nagród dla 
uczniów wyróżniających się w zaję-
ciach pozalekcyjnych i konkursach.

Na emeryturę przeszłam  
31 sierpnia 1995 roku po przepraco-
waniu 17 lat w tej szkole.

Bardzo mile wspominam moją 
pracę, choć upłynęło tyle lat. W szko-
le panowała przyjazna i serdeczna 
atmosfera wśród grona nauczyciel-
skiego i dyrekcji szkoły, można po-
wiedzieć, że było jak w rodzinie. 
Szczególnie ciepło wspominam dy-
rektora szkoły Kazimierza Złotka, któ-
ry był zawsze wesoły, pogodny i życz-
liwy dla każdego. 

Maria Mucha
Kierownik świetlicy szkolnej

w latach 1978-1995
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Wspomnienie –  
z pracy pedagoga szkolnego 

Całe swoje życie zawodowe prze-
pracowałam w jednej szkole. Począt-
kowo była to Szkoła Przyzakładowa 
FMWiG „Glinik”, a potem została 
przekwalifikowana na szkołę typo-
wo oświatową o nazwie Zespół Szkół 
Technicznych. Wraz z moim przyj-
ściem do szkoły został utworzony po 
raz pierwszy etat pedagoga szkolne-
go, który objąłem. 

Początki mojej pracy były dość 
trudne. Nie miałem gabinetu, żadne-
go przygotowanego warsztatu pracy, 
jak i doświadczenia zawodowego. 
Zarówno uczniowie, jak i nauczycie-
le też nie za bardzo wiedzieli w czym 
mogę im pomóc. Z czasem wszystko 
się unormowało. Powstał gabinet, 
zgromadziłam potrzebne pomoce, 
materiały. Uczniowie, nauczyciele, 
rodzice w coraz większym zakresie 
potrzebowali i korzystali z mojej po-
mocy. No i tak mi się pracowało przez 
30 lat.

W ciągu tego okresu zmieniła 
się dyrekcja, odchodzili nauczyciele 
na emeryturę, przychodzili nowi, za-
wsze jednak w naszej pracy szczegól-
ną uwagę zwracaliśmy na serdeczne 
relacje z młodzieżą, miłą atmosferę 

i wzajemną współpracę. I tak u nas 
było i z tego co wiem, jest po dzień 
dzisiejszy.

Oczywiście, tak jak w każdym ze-
spole ludzkim zdarzały się konflikty, 
nieporozumienia, ale szanowaliśmy 
się wzajemnie i pomagali sobie w ra-
zie potrzeby. Ja osobiście mogę po-
chwalić się tym, że przyjaźnie, które 
zawarłam w szkole przetrwały do 
dnia dzisiejszego.

My szkolni emeryci staramy 
się utrzymywać ze sobą kontak-
ty. Mamy zaprzyjaźnioną grupę, 
z którą regularnie spotykamy się 
„na kawie”.

Nie sposób nie wspomnieć 
również o najważniejszych 
osobach w szkole – uczniach, 
obecnie już absolwentach. 
Sprawia mi wielką przyjem-
ność każdy okazywany z ich strony 
gesty uprzejmości, z którymi się spo-
tykam: rozpoznanie, uśmiech, ukłon, 
rozmowa, jak i uczestnictwo w spo-
tkaniach klasowych po latach.

Kończąc moje wspomnienia, 
chcę zwrócić uwagę na wysoką po-
zycję, jaką obecnie zajmuje szkoła 
w środowisku. Jest to zasługa cięż-

Wspomnienia  
po latach 

kiej pracy dyrekcji, nauczy-
cieli, uczniów i pracowników szkoły.

Jako jeden z przedstawicieli 
emerytów życzę Szkole, żeby dalej 
tak wspaniale się rozwijała. 

Zofia Dzieniowska 
Pedagog szkolny

w latach 1979-2007
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Pani Renata Stępień  
z tytułem  

Super Dyrektor Szkoły
Super Dyrektor, czy-

li kto? – lider, przywódca, 
skuteczny menedżer szu-
kający nowych rozwiązań, 
wychowawca, nauczyciel, 
a także entuzjasta tworzący 
i wdrażający wraz ze spo-
łecznością szkolną wspólną 
wizję. To przepis na sukces 
w pracy dyrektora szkoły. 
Sprostanie tym wymaga-
niom nie jest jednak łatwe, 
dlatego tym bardziej cieszy 
sukces mgr Renaty Stępień 
– nominacja do tytułu Super 
Dyrektora Szkoły w konkur-
sie organizowanym przez 
wydawnictwo oświatowe 
Wolters Kluwer oraz cza-
sopismo Dyrektor Szkoły. 

Ogłoszenie wyników 

konkursu odbyło się 9 paź-
dziernika 2019 r. w trakcie 
VI Kongresu Edukacji i Roz-
woju w Warszawie. Podczas 

uroczystej Gali 
2 5 - l e c i a 
„ D y r e k t o -
ra Szkoły” 
Pani dyrek-
tor Renata 
Stępień ode-
brała nomi-
nację do tego 
zaszczytnego 
tytułu. Jury 
k o n k u r s o w e 
doceniło jej 
dorobek, osią-
gnięcia i styl 
pracy, przyzna-
jąc jej jedną 
z 10 nominacji 
do głównej na-
grody. Przeka-

zujemy najlepsze 
gratulacje Pani 
Dyrektor i życzy-
my wielu osiągnięć 
w pracy zawodowej.

Podejmij #OSE  
wyzwanie 

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to 
szybki, bezpieczny i bezpłatny Internet 
w każdej szkole. Promocji programu to-
warzyszył konkurs #OSE WYZWANIE, 
w którym wzięły udział szkoły wchodzące 
w skład ZST – Technikum nr 4 i Branżowa 
Szkoła I Stopnia nr 2, zostając laureatami 
w rywalizacji. W nagrodę otrzymaliśmy 2 
nowe pracownie komputerowe, tym sa-
mym znaleźliśmy się w gronie 68 laure-
atów konkursu w Małopolsce i w gronie 
prawie 800 laureatów w Polsce. Pokonaliśmy ponad 
1600 uczestników rywalizacji, realizując obowiąz-
kowe zadania, wśród nich wdrożenie programu m-
-legitymacja szkolna, wykonanie pracy plastycznej 
z wykorzystaniem smart technologii oraz udział 
w wydarzeniach CODE WEEK. Organizatorem kon-
kursu był NASK Państwowy Instytut Badawczy 
– operator projektu OSE, który powstał dzięki sta-
raniom Ministerstwa Cyfryzacji. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na nowe pracownie, które posłużą 
uczniom do odkrywania cyfrowego świata.

Aktualności Szkolne
60

lecie
szkoły
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Wspomnienie ….
Cieszę się, że będę mogła uczestniczyć 

w obchodach 60-lecia Zespołu Szkół Technicz-
nych, a historię bliskiej memu sercu szkoły wzboga-
cić swoimi wspomnieniami.

Z Zespołem Szkół Technicznych, niezależnie od zmienia-
jącej się nazwy szkoły, związałam prawie całe moje życie zawodowe. 
Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że przyszło mi pracować w okresie, 
kiedy szkolnictwo przechodziło wiele przemian i przekształceń. Dotyczyło to szczególnie szkolnictwa zawodowego. 
Obserwowałam jak zmieniała się nazwa szkoły, dyrektorzy, organy prowadzące szkołę, kierunki kształcenia oraz 
ministrowie. Do każdej z tych zmian trzeba było się dostosować i przyjąć zarówno jej dobre, jak i złe strony.

Pracę zawodową podjęłam w okresie, kiedy w szkole zaczęto tworzyć 4-letnie Licea Zawodowe i wówczas moż-
liwe było zatrudnienie nauczyciela historii w pełnym wymiarze godzin. Przed rozpoczęciem pracy zasięgałam in-
formacji o szkole. Większość osób, z którymi rozmawiałam, podkreślała wyjątkową atmosferę międzyludzką jaka 
w niej panuje. Jak każdy początkujący nauczyciel przychodziłam z głową pełną pomysłów, ale i pełna obaw jak 
zostanę przyjęta przez grono pedagogiczne, które z racji stażu posiadało duże doświadczenie. Często przypominam 
sobie słowa Pana Bolesława Białoboka, późniejszego Wicedyrektora szkoły, który przy pierwszym spotkaniu powie-
dział mi, że w tej szkole pracują ludzie posiadający tzw. austriackie wychowanie. Dla niewtajemniczonych powiem, 
że było to bardzo pozytywne określenie. Nie zaskoczyła mnie więc życzliwość i zrozumienie Koleżanek i Kolegów. 
Przez długi okres czasu byłam najmłodszym nauczycielem tej szkoły, w związku z czym byłam też świadkiem przej-

ścia na emeryturę wielu Koleżanek i Kolegów, z którymi pracowałam. Najsmutniejsze jednak było to, 
że niektórych z nich przyszło mi pożegnać na zawsze. Przyjaźnie z tego okresu 

są trwałe i aktualne do dnia dzisiejszego. Świadczą o tym częste 
kontakty i spotkania towarzyskie. 

Z biegiem lat szkoła rozwijała się, a grono pedagogiczne po-
większało. Przychodzili młodzi Nauczyciele, którzy wprowadza-
li do szkoły świeżość i inne spojrzenie na rzeczywistość. Ceniłam 
sobie współpracę z nimi i do dnia dzisiejszego lubię wspólne roz-
mowy i spotkania. W pokoju nauczycielskim zawsze miałam „swój 

kawałek podłogi”, z którego jak tylko przychodzę do szkoły chęt-
nie korzystam. I tak jak „mój” jest ten kawałek podłogi, taką samą 
maleńką cząstkę siebie chciałabym pozostawić w historii szkoły, 
która przez długie lata była moim drugim domem. Swoje wspo-
mnienia pozwolę sobie zakończyć refleksją, że bez względu na 
mijający czas najważniejsi w pracy zawodowej są ludzie, z który-
mi się pracuje. Relacje z nimi bowiem kształtują nas i na zawsze 
pozostają w pamięci.

Z okazji tak pięknego jubileuszu życzę Dyrekcji, Nauczycie-
lom, wszystkim innym Pracownikom szkoły oraz Uczniom, aby 
w dalszym ciągu rozwijali się, spełniali swoje marzenia i śmia-
ło podążali za wyzwaniami, które niesie przyszłość, a sprosta-
nie którym nie będzie łatwe.

Lucyna Duma 
nauczyciel historii 

w latach 1983-2018
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„Szkoła dla pracodawców - 
pracodawcy dla szkoły”

Szkoła i pracodawca  
- wspólny kierunek edukacji

 W roku szkolnym 2019 
/2020 rozpoczęła działalność klasa 
patronacka Firmy Famur kształcą-
ca w zawodzie operator obrabiarek 
skrawających. W uroczystościach 
inauguracyjnych uczestniczyli przed-
stawiciele firmy: Pan Andrzej Ziara 
–dyrektor oddziału Systemów Ścia-
nowych Glinik FAMUR SA, Pani Re-
nata Markes - kierownik Działu Kadr 
Systemów Ścianowych Glinik FA-
MUR SA oraz Pan Adam Tarsa - dy-
rektor Centrum Kształcenia Zawodo-
wego w Gorlicach. Dzięki umowie 27 
uczniów klasy patronackiej oprócz 

regularnej nauki w szkole oraz w CKZ 
będzie odbywać zajęcia praktyczne 
w firmie Famur. Młodzież osiągają-
ca dobre wyniki w nauce oraz wyso-
ką frekwencję ma zagwarantowane 
przez pracodawcę nagrody w postaci 
comiesięcznego stypendium. 

 Firma Famur nawiązała 
również kontakt z rodzicami uczniów 
- na specjalnym spotkaniu mogli oni 
poznać warunki i zasady współpra-
cy. Opiekunowie skorzystali również 
z zaproszenia pracodawcy do zakła-
du pracy, aby mogli osobiście zapo-
znać się  ze strukturą firmy, zwiedzić 

hale produkcyjne i zaznajomić się 
z poszczególnymi miejscami pro-
dukcyjnymi, w tym również ze sta-
nowiskami szkoleniowymi, gdzie 
uczniowie zdobywają umiejętności 
zawodowe operatora obrabiarek 
skrawających. Zaproszeni rodzice 
5 listopada mogli się przekonać, że 
przyszłość szkolnictwa branżowego 
to połączenie kształcenia praktyczne-
go w nowoczesnym zakładzie pracy 
z teoretyczną nauką w ZST, czyli naj-
lepsze miejsca do realizacji edukacji 
zawodowej dla ich dzieci. 
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W tym prestiżowym konkursie już po raz kolejny zdobywamy wyróżnienie 
i udowadniamy, że jesteśmy w czołówce najlepszych szkół zawodowych. Tym ra-
zem nasza Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2, promując dobre praktyki w zakresie 
współpracy szkół zawodowych z pracodawcami otrzymała to zaszczytne wy-
różnienie. Na uroczystej gali w siedzibie ORE w Warszawie w dniu 6 lutego 
2020 r. odebraliśmy dyplom i statuetkę. Wyróżnienie i nagrodę otrzymali-
śmy za wspólne działania podejmowane przez szkołę z Firmą Severt Pol-
ska Sp. z.o.o. Dotyczyły one m.in. realizacji praktyk i staży zawodowych 
u pracodawców, szkoleń przeprowadzanych dla nauczycieli i uczniów, 
wycieczek zawodoznawczych, organizacji wspólnych wyjazdów do szkół 
podstawowych i promocji zawodów potrzebnych na rynku pracy.

Sukcesem w konkursie „Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla 
szkoły” mogliśmy się cieszyć już po raz 4. W poprzednich edycjach zosta-
liśmy docenieni w branżach fryzjerskiej, informatycznej i elektrycznej, po-
twierdzając wysoki nowoczesny poziom kształcenia przyszłych absolwen-
tów, przygotowanych do mobilności i elastycznego funkcjonowania na 
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

W 4. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Za-
wodowa Najwyższej Jakości 2019 nasza Branżowa 
Szkoła  I Stopnia nr 2  została uhonorowana statu-
sem „Dobra praktyka” za przedsięwzięcie „Szkoła 
i rynek pracy – wspólny wymiar edukacji”. Tym sa-
mym znaleźliśmy się w elitarnym gronie 2 szkół doce-
nionych za współpracę z pracodawcami w województwie 
małopolskim. Z tej okazji 6 marca 2020 r. w Wyższej Szko-
le Menedżerskiej w Warszawie pani dyrektor Renata Stępień 
odebrała dyplom za to ciekawe rozwiązanie podnoszące jakość 
edukacji. Udział w konkursie był dla naszej szkoły okazją, aby po-

chwalić się nowatorskimi osiągnięciami uczniów 
oraz współpracą z pracodawcami i innymi partne-
rami szkoły.

Szkoła Zawodowa 
Najwyższej Jakości

Staramy się iść 
z duchem czasu i kształcić 

młodzież w nowoczesny sposób, nadążając 
za wymogami współczesnego rynku pracy. Dlate-
go chcemy współpracować zarówno z potencjal-
nymi pracodawcami, jak i uczelniami, które dają 
uczniom możliwość dalszego kształcenia. Nie-
zmiernie się cieszymy, że otrzymaliśmy wspar-
cie ze strony Wyższej Szkoły Biznesu - National 
Louis University w Nowym Sączu w  organizacji 
wszelkich przedsięwzięć naukowych i edukacyj-
nych, bo współpraca z innymi podmiotami w na-
szej szkole ma już swoje tradycje. Uroczyste 
podpisanie umowy patronackiej na rzecz współ-
pracy naukowo-dydaktycznej nastąpiło 18 lute-

Nowoczesna edukacja 
w wymiarze ZST

Dziś mamy do czynienia z nowym uczniem i w pewien sposób z nowym 
światem edukacji, w którym aby dotrzeć do młodego człowieka, trzeba posługiwać się zupeł-
nie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. Tradycyjna kreda, tablica i dobry nauczyciel 
mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia efektywności nauczania. W centrum szko-
ły XXI wieku znajduje się uczeń, a szkoła ma przygotowywać do życia w świecie, który jeszcze 
nie istnieje, ale który nastanie wkrótce po tym, gdy uczniowie opuszczą jej mury. To on jest 
początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych. W tym ujęciu jest to nasze wyzwanie, 
do którego dążymy i które nam nieustannie towarzyszy, kiedy myślimy o edukacji i rozwoju na-
szych ucznów. Zatem jesteśmy – otwarci na innowacje i nowości. Nasza Szkoła jest pierwszą 
w powiecie gorlickim oraz jedną z pierwszych w regionie, która przystąpiła do projektu mLegi-
tymacji. Uczniów w ogóle nie trzeba było zachęcać do wejścia w cyfrowy świat dokumentów. 
Od września 2017 roku wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązanie zaproponowane przez CKE, 
a mianowicie przeprowadzanie egzaminu teoretycznego z kwalifikacji w wersji elektronicznej. 
Niewątpliwą jego zaletą jest to, że wyniki egzaminu znane są bezpośrednio po jego zakończe-
niu. W chwili jego ukończenia każdy zdający otrzymuje informację, ile punktów uzyskał z testu. 
Jest to bardzo cenna informacja dla zdających i nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do 
tego sprawdzianu. Ponadto słowo „uczyć” znaczy dla nas „organizować edukacyjną przestrzeń 
aktywności dla uczniów”, w której nauczyciel schodzi na drugi plan, pełniąc rolę trenera. 
Dlatego stosujemy aktywizujące metody nauczania, m.in.: metodę projektu, kody QR, kahoot 
itp. Uczniowie mogą skutecznie poznawać rzeczywistość poprzez obserwacje, doświadczenia, 
żywe lekcje, warsztaty i lekcje muzealne, a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczymy umie-
jętności wyszukania i przetworzenia informacji w wiedzę, planowania, współpracy, komunika-
cji i posługiwania się przeróżnymi urządzeniami w celach edukacyjnych. Bo przecież wiedza 
i umiejętności zdobyte przez uczniów 
z użyciem nowoczesnych metod i ze 
wsparciem nowoczesnych techno-
logii są dużo bardziej trwa-
łe i efektywne.

go 2020r., a uczel-
nię reprezentował 
Rektor dr Dariusz 
Woźniak. Warto 
podkreślić, że pa-
tronat naukowy 
uczelni to moż-
liwości korzy-
stania z bazy 
n a u k o w e j 
i  dydaktycz -
nej uczelni, 

odbywanie warszta-
tów i uczestniczenie 
w wykładach oraz ćwi-
czeniach i projektach 
edukacyjnych prowa-
dzonych przez uczel-
nię. Tym samym do 
grona naszych Partne-
rów dołączyła kolejna 
uczelnia patronacka. 
Współpraca ta jest 
istotnym wydarze-
niem w życiu szkoły, 
ponieważ wymiernie 
wpływa na jakość oraz 
standard oferowanego 
przez ZST kształcenia, 
a także nowe wspól-
ne przedsięwzięcia.  
Co oznacza dla nas 
patronat?: Na pewno 
korzyści ! Na pewno 
wyzwania!

Patronat z myślą 

o uczniach
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Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów

Jedno z najcenniejszych 
wyróżnień dla młodzieży po-
nadgimnazjalnej – stypen-
dium Prezesa Rady Mini-
strów powędrowało w tym 
roku do rąk Kacpra Lazara, 
ucznia klasy IIIb T w za-
wodzie technik elektryk. 
Nasz utalentowany sty-
pendysta odebrał dy-
plom 12 grudnia w auli 
Uniwersytetu Papie-

skiego Jana Pawła II z rąk Ma-
łopolskiego Kuratora Oświaty Pani 
Barbary Nowak. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

SIMP wyróżnił 
najlepszych 

Absolwentów
Do Ogólno-

polskiego Kon-
kursu o Nagro-
dę i Dyplom 
Prezesa SIMP 
„Technik Ab-
solwent Roku 
2019” zakwa-
lifikowało się 
5 absolwentów ZST. Uzy-
skali oni prestiżowe wyróżnienie z ty-
tułem Technik Absolwent. Dyplomy 
i gratulacje odebrali 18 lutego z rąk 
Prezesa Zarządu Oddziału SIMP 
w Gorlicach pana Romana Jamry, 
oraz V-ce Prezesa Zarządu Oddziału 
SIMP pana Wiesława Bala. Wśród 
najlepszych absolwentów w zawo-
dzie technik elektryk znaleźli się: 
Krystian Maksym oraz Marcel Stec, 
a w gronie najlepszych absolwen-
tów w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych byli: Dawid Klara, 
Dawid Prorok i Artur Rafa. Docenia-
jąc wkład ZST w staranną i wszech-
stronną edukację młodych techni-
ków, Prezes Zarządu Oddziału SIMP 
wręczył na ręce pani Dyrektor List 
Gratulacyjny od Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Mechaników Polskich. Coroczne 
spotkanie miłośników SIMP-u  było 
też okazją do wręczenia uczniom kla-
sy III legitymacji członkowskich sto-
warzyszenia.

Małopolska
Chmura Edukacyjna

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wy-
korzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wirtualnych zajęć 
wykładowych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno 
- komunikacyjne. W ZST 17 uczniów z klasy II a i b technikum 
uczestniczyło w zajęciach online z matematyki z elemen-
tami rachunkowości prowadzonych przez wykładow-
ców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na-
leży podkreślić, że Małopolska Chmura Edukacyjna 
rozwija i doskonali kluczowe umiejętności mate-
matyczne oraz kształtuje postawy umożliwiają-
ce kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu 
edukacyjnym. Nasza młodzież aktywnie uczest-
niczyła w zajęciach, z zainteresowaniem śledzi-
ła wykłady, robiła samodzielne notatki i rozwią-
zywała zadania z rachunkowości.

Najlepsi z najlepszych60
lecie
szkoły

Szkolne orły edukacji
Podczas spotkania poświęco-

nego promocji wyników uczniów 
„Popularyzacja Osiągnięć Nauki 
i Techniki” szkolni prymusi odebra-
li stypendia za bardzo dobre wyniki 
w nauce, zaangażowanie i ciężką 
pracę. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się Kacper Machowski uczeń 
klasy Ia T w zawodzie technik po-
jazdów samochodowych, Oliwia 
Dąbrowska uczennica klasy IVa T w 
zawodzie technik usług fryzjerskich, 
Tomasz Rożeń uczeń klasy IVb T 
w zawodzie technik informatyk, 
Agnieszka Matuszyk uczennica 
klasy Ib BS I st. w zawodzie fry-
zjer, Angelika Sikorska IIIb BS I st. 
w zawodzie fryzjer. Pamiątkowe dy-
plomy i gratulacje otrzymali z rąk 
Pani Marii Gubały, Starosty Powia-
tu Gorlickiego oraz pani Renaty 
Stępień, Dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych im. W. Pola w Gorli-
cach. Drugie półrocze przebiegało 
pod znakiem zdalnego nauczania, 
co wyzwoliło motywację do więk-
szej aktywności i samodzielnego 
zdobywania wiedzy. Praca własnym 
tempem pozwoliła wielu uczniom 

uzyskać wyższe wyniki w nauce. 
Z ogromnym zadowoleniem na-
uczyciele odnotowali sukces 105 
uczniów, którzy uzyskali średnią 
ocen 4,0 i wyżej. Warto podkreślić, 
że prawie 50 uczniów to młodzież 
zdobywająca wiedzę w branżo-
wej szkole. Wśród nagrodzonych 
stypendiami znaleźli się ucznio-
wie właśnie tej szkoły otrzymujący 
świadectwo z paskiem: Agnieszka 
Matuszyk, Sylwia Matuszyk, Eweli-
na Słowik i Wiktor Makowiec. Jed-
no stypendium powędrowało do 
rąk uczennicy technikum Klaudii 
Zawiły. Mamy nadzieję, że w kolej-
nym roku szkolnym do grona naj-
lepszych uczniów dołączy kolejna 
wyróżniająca się grupa.

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy dotychczaso-
wych osiągnięć w nauce i życzymy, 
aby to wyróżnienie było inspiracją 
do dalszego rozwoju talentu i osią-
gania jeszcze lepszych wyników 
w nauce. Pozostałych uczniów za-
chęcamy do pracy i dorównania 
swoim koleżankom i kolegom.
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ASA LOWE 
Projekt ASA LOWE –Akademia 

Seniora Aktywnego przy Lokalnym 
Ośrodku Wiedzy i Edukacji był re-
alizowany od października do grud-
nia 2019r. we współpracy z Funda-
cją Małopolska Izba Samorządowa. 
Oferta edukacyjna obejmowała 3 blo-
ki tematyczne: rozwijanie sprawności 
ruchowej u osób starszych, warsztaty 
zdrowego stylu życia, a także rozwi-
janie kompetencji językowych i cyfro-
wych. Założenia całego przedsięwzięcia 
bazują na sprawdzonej w pilotażowym 
projekcie formule Lowe, który realizowa-
ny był w ZST w okresie od września 2017 
do czerwca 2018, a obecnie utrzymujemy 
trwałość i realizujemy wiele ciekawych 
przedsięwzięć edukacyjnych. W ramach 
edycji ASA Lowe wzięło udział 83 osoby 
powyżej 60 roku życia, uczestnicząc w róż-
norodnych zajęciach. Nasza szkoła stała się 
centrum integracji społeczności lokalnej, 
dzięki któremu uczestnicy mogą wzmocnić 
swoje umiejętności, kompetencje oraz więzi 
ze środowiskiem lokalnym. Pozytywne efekty 
funkcjonowania LOWE zaowocowały projek-
tem utworzenia kolejnych 100 nowych ośrod-
ków LOWE - 2., które będą działać w oparciu 
o wypracowany w pierwszej edycji konkursu 
model LOWE. W tej edycji nasza szkoła wystę-
puje jako partner służący wsparciem i pomocą 
nowo powstającym ośrodkom. 

Projekt Power - 
Staże Zagraniczne 

 

Projekt „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów ZST gwarantem sukcesu na rynku pracy” nr 2019-

1-PL01-KA102-062336 2finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 
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Współpraca z Pol-
sko-Grecką Izbą Han-
dlową i uzyskanie dofi-
nansowania w ramach 
projektu POWER z fun-
duszy europejskich 
umożliwiły zakwalifi-
kowanie 45 uczniów 

na staże zagraniczne. Nasi uczniowie pobierający naukę na kierunkach tech-
nik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich 
mieli odbyć dwutygodniowe praktyki w Grecji. Niestety wszystkie plany wyjaz-
dowe pokrzyżowała pandemia koronawirusa.
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Pomysł na siebie
Jak znaleźć pomysł na siebie? Czy istnieje praca, w której 

można się rozwijać, odczuwać satysfakcję i zarabiać dobre pie-
niądze? Z ciekawą 
ofertą i próbą odpo-
wiedzi na te i inne 
pytania wyszła do 
uczniów klas III i IV 
technikum Fundacja 
TDJ na Rzecz Edu-
kacji i Rozwoju, za-
praszając do udziału 
w swoim projekcie. 
Proponowany przez 
nich Indywidualny 
Program Rozwoju 
zakłada wsparcie 
młodych ludzi w re-
alizacji ich pasji oraz 
rozwoju osobistego, 
a także ma na celu 
podniesienie kompe-
tencji społecznych 
ważnych na rynku 
pracy. Ostatecznie do 
projektu  zakwalifiko-
wali się uczniowie Rafał Krok, Arkadiusz Kusiak i  Klaudia Ignar 
i to oni pod okiem specjalistów opracowują swój Indywidualny 
Program Rozwoju.

Zakupy pod 
kontrolą

Gwarancja, rękojmia, prawo do zwrotu, 
rozwiązywanie sporów z nieuczciwymi sprze-
dawcami, prawa konsumenta w handlu in-
ternetowym - wiedzy na te tematy dostarczyli 
w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości 
przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Po-
mocy Auxilium na warsztatach edukacyjnych 
„Prawa konsumenta”. Młodzież nabyła również 
praktyczne umiejętności przydatne w codzien-
nych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie, 
w Internecie, składanie reklamacji, odróżnienie 
reklamacji od gwarancji, czy krytyczne podej-
ście do promocji, a po zajęciach jednogłośnie 
stwierdzili - opłaca się być świadomym konsu-
mentem!

Programowanie 
to frajda!

Europejski Tydzień Kodowania to spontanicz-
ny ruch promujący programowanie i umiejętności 
cyfrowe. To oddolna inicjatywa, w ramach której 
świętujemy kreatywność, rozwiązywanie proble-
mów i współpracę  poprzez programowanie i inne 
działania związane z technologią. Każdy pomysł 
na zaangażowanie się w Code Week jest dobry. Li-
czą się dobre chęci i miłe spędzenie czasu. W na-
szej szkole postawiliśmy m.in. na tworzenie stron 
internetowych w języku HTML, kodowanie danych 
w sieci, poznawanie świata robotów, a także pracę 
programisty BACK - END na bazie języka PHP.

 W trakcie warsztatów korzystaliśmy z róż-
nych technologii przekazu i działania. Była praca 
z platformą Kahoot, korzystaliśmy z e-learningu 
z technologią Moodle, część pracowała nad “Go-
dziną kodowania z Minecraftem” ze strony hourof-
code.com, uczniowie w trakcie jednego z wydarzeń 
mieli za zadanie przygotować grę sieciową opartą 
na bazie danych MySQL.

  Dla wielu młodych ludzi było to nowe 
doświadczenie, ponieważ do tej pory nie mieli do 
czynienia z programowaniem. Możliwość progra-
mowania mini robotów sterowanych mikropro-
cesorami programowalnymi była dla nich bardzo 
ciekawa i zaowocowała chęcią dalszego zgłębiania 
tajników świata programistów w szkolnym kole in-
formatycznym.

Jak zostać 
żołnierzem? 

Ścieżka 
kariery 
i drogi  

do wojska
 Wybór drogi zawodowej nie 

jest łatwy dla młodych ludzi. Do 
podjęcia służby wojskowej za-
chęcali przedstawiciele WKU 
w Nowym Sączu, którzy zapo-
znali młodzież naszej szkoły 
z zagadnieniami związanymi 
z kwalifikacją wojskową oraz 
zasadami naboru i możliwo-
ściami, jakie stwarza służba 
przygotowawcza.

Dzień 
Przedsię-

biorczości 
w PWSZ

W ramach ŚTP w Instytucie 
Ekonomicznym PWSZ w Nowym 
Sączu po raz kolejny odbył się Dzień 
Przedsiębiorczości, w którym ak-
tywnie uczestniczyła grupa uczniów 
z klasy IIIaT. „Działalność gospo-
darcza. Ulgi i preferencyjne składki, 
czyli Przedsiębiorco – masz wybór”, 
„Metody podejmowania decyzji – 
czyli o tym, czy można przewidzieć 
przyszłość w epoce zmian, przy-
padkowości i zmienności”,  „Uczyć 
się, by zarabiać, czyli matematy-
ka drogą do sukcesu” to cykl wy-
kładów, w których nasza młodzież 
wzięła udział. Program tego dnia 
w interesujący i intrygujący sposób 
przybliżył zagadnienia przedsiębior-
czości.

Pasja, profesja,
powołanie…

W październiku pod tym hasłem ruszył Ogólnopolski Tydzień Kariery, które-
go celem było propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęce-
nie do planowania kariery zawodowej. Działania te kierowane są przede wszyst-
kich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi 
swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się 
swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie 
wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

W ramach OTK podjęto wiele inicjatyw, - ucznio-
wie zdobywający wiedzę w zawodzie 
kierowca mechanik 

odbyli wizytę zawo-
doznawczą w Fir-

mie Transportowej 
EUROPOL Połeć, 
a młodzież z klas II 
technikum uczest-
niczyła w cyklu 
warsztatów „Jak 
założyć własną FIR-
MĘ, mając 21 lat?”.

Mamy nadzieję, 
że uczestnictwo w po-

wyższych przedsięwzię-
ciach pomoże młodym 

ludziom podczas analizy 
swojej ścieżki kariery.

Strefa kariery60
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Biblioteka w szkole

Narodowe Czytanie  
to kolejna impreza z cyklu spotkań z książką na stałe obec-
na w kalendarzu szkolnym ZST. Podczas ósmej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para 
Prezydencka zaproponowała Nowele polskie, czyli „teksty, których wspólnym mianownikiem jest 
polskość  w połączeniu  z treściami  uniwersalnymi,  refleksją  nad  człowiekiem  i społeczeństwem”. 
Utwory te reprezentują różne epoki i style, a „łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane 
w historię polskiej literatury» napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

Już po raz 5. z inicjatywy biblioteki szkolnej dołączyliśmy do akcji Narodowego Czytania. 
Wybraliśmy do czytania  3 teksty: „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynkę” Bolesława Prusa 
oraz „Orkę” Władysława Reymonta. Do czytania polskich nowel włączało się wielu zapro-
szonych gości, a wśród nich: Pani Maria Gubała, starosta Powiatu Gorlickiego, Pani Jadwi-
ga Wójtowicz, radna Województwa Małopolskiego, Pan Tadeusz Mikrut, Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Gorlickiego, Pan Wojciech Zapłata, przewod-
niczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego, Pan Adam Tarsa, dy-
rektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, Pan Roman Trojanowicz, Dyrektor 
Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskiego w Gor-
licach, Pani Maria Cieśla, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym 
Sączu Filii w Gorlicach, Pani Małgorzata Janusz-Nowicka, pracownik Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filii w Gorlicach oraz Pan Krzysztof Michalik, dy-
rektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach. Nie zawiedli również rodzice uczniów 
– Panie Marzena Stróżyk i Justyna Gryzło. Czytali także przedstawiciele nauczycieli, pra-
cownicy szkoły oraz uczniowie ZST im. W. Pola B. Smołkowicz i D. Cieśla oraz Branżo-
wej Szkoły I Stopnia CRiP A. Majewska i M. Czubek. Podczas spotkania nie zabrakło 

konkursu literackiego mobilizującego do uważnego słuchania fragmen-
tów nowel. 

Czytamy, czytamy i jeszcze raz  
czytamy
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Nasza biblioteka jest już w pełni skomputeryzowana. Wszystkie 
zbiory zostały wprowadzone do systemu komputerowego 
i opracowane w programie bibliotecznym MOL NET +.

A co to oznacza? Wszelkie informację o zasobach 
biblioteki ZST można już uzyskać przez Internet. Swo-
ją książkę możemy wybrać lub zarezerwować nie wycho-
dząc z domu, a kiedy zapomnimy o oddaniu lektury - przypomnienie 
o zwrocie będzie  nam wysłane automatycznie na pocztę e-mail.

MOL NET + usprawnił codzienną pracę biblioteki szkolnej!

Mamy to – system  
biblioteczny MOL 

NET+ już funkcjonuje 
w naszej szkole

Z czym  
zmierzymy się  
na współczesnym 
rynku pracy

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się licz-
nymi zmianami i innowacjami. Chcąc odnaleźć się 
na nim, trzeba być nastawionym na ciągłe podno-
szenie swoich kompetencji lub gotowym na prze-
branżowienie, dlatego w naszej szkole aktywnie 
przygotowujemy młodzież  do planowania kariery 
i podjęcia roli zawodowych, a także świadomego 
wejścia na rynek pracy. Warsztaty prowadzone 
przez doradców zawodowych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Kra-

kowie oddział w Nowym 
Sączu zawsze cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów. Pod-
czas ostatnich zajęć młodzież z klas II poznała 
oczekiwania współczesnego rynku pracy, trendy 
na nim panujące oraz uzyskała informacje o klu-
czowych umiejętnościach niezbędnych z punktu 
widzenia pracodawców.

Z życia szko
ły

Lekcje 
z ZUS

To już nasza kolejna edycja Pro-
jektu „Lekcje z ZUS”, w trakcie któ-
rego młodzież klas II uzyskała prak-
tyczne informacje o emeryturach, 
rentach i innych świadczeniach przy-
sługujących osobom ubezpieczonym 
oraz wiele wskazówek związanych 
z rejestracją własnej firmy. Uzupełnie-
niem zdobytej wiedzy były warsztaty 
„E - ZUS, czyli firma pod ręką” popro-
wadzone przez pracowników oddziału 
ZUS Inspektorat w Gorlicach. Podsu-
mowaniem projektu była olimpiada 
„Warto wiedzieć więcej o ubezpiecze-
niach społecznych”, w której wzięło 
udział aż 100 uczniów ZST. Zwycięz-

cy szkolnego etapu: Dawid Bajor-
ski IIbT, Szymon Kosiba IIbT, Filip 
Zieliński IIaT , Kamil 
Bobola IIaBSIst., 
Jakub Szu-
ra IIbBSIst. 
i  D a m i a n 
P i w o w a r 
I I a B S I s t 
o t r z y m a -
li nagrody 
oraz upo-
minki z rąk 
p r z e d s t a -
wicieli ZUS 
pana Konra-
da Mosonia 
- Kierownika 
I n s p e k t o -
ratu ZUS 
w Gorlicach, 
pani Anny 
M i e c z k o w -
skiej - rzeczni-
ka prasowego 
i koordynatora 
do spraw komuni-
kacji społecznej i edu-
kacji ZUS w Nowym Sączu oraz pana 
Szymona Ślusarza - kierownika wy-
działu obsługi klienta Inspektoratu 
ZUS w Gorlicach.

Ponadto w ramach współpracy 
ZST z ZUS otrzymaliśmy grę planszo-
wą „Specjalista ZUS”, dzięki której 
młodzież dowie się, jak zaplanować 
bezpieczną przyszłość i podejmować 
świadome decyzje na rynku pracy.

Zawody 
przyszłości

W trakcie Dnia Zawodowca młodzież ze Szkół Podstawowych zapozna-
ła się ze specyfiką kształcenia w poszczególnych zawodach proponowanych 
przez ZST. Pobyt ósmoklasistów w murach naszej szkoły był również okazją do 
zapoznania się z bazą dydaktyczną placówki oraz szansą na uzyskanie szcze-

gółowych informacji o poszczególnych kierunkach kształcenia. 
Dodatkowo młodzież wzięła udział w ciekawych 

zajęciach z matematyki i informa-
tyki, a także mogła spró-
bować swoich sił na 
ściance wspinaczkowej 
i w pracowni fryzjerskiej. 
Dzień Zawodowca na pew-
no zweryfikował wyobraże-
nie wielu zwiedzających na 
temat szkolnictwa zawodo-
wego.

60
lecie



Z życia szko
ły

 29 

60
lecie
szkoły

Sz
ko

ln
e 

o
rł

y 
ed

u
ka

cj
i

Pozdrowienia 
z Krakowa - 

Lekcja samo-
rządności

Na zaproszenie pani Jadwigi Wójto-
wicz, radnej Województwa Małopolskiego 
młodzież ZST wzięła udział w lekcji samo-
rządności zorganizowanej  przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego w Krakowie. 
Uczniowie zapoznali się z zasadami funk-
cjonowania sejmiku oraz praktycznym dzia-
łaniem samorządu podczas wykładu pana 
prof. Jana Tadeusza Dudy. Z kolei zakres 
działań spoczywających na radnych repre-
zentujących powiat gorlicki przedstawiła 
Pani Jadwiga Wójtowicz, radna Wojewódz-
twa Małopolskiego, a zasady funkcjono-
wania samorządu regionalnego, prace po-
szczególnych komisji oraz walory, tradycję 
i historię regionu przybliżył Pan dr Jakub 
Olech. Uczestnicy wycieczki mogli wcielić 
się w role radnych i wziąć udział w jawnym 
głosowaniu, a także skosztować „Smaku 
Małopolski” , częstując się przygotowanymi 
na tę okazję smakołykami.

 Wizyta młodych ludzi w Sejmiku 
pogłębiła ich wiedzę na temat funkcjono-

wania samorządu terytorialnego, 
przyczyniła się do ukształtowa-
nia właściwych postaw obywa-
telskich, stanowiła zachętę do 
zaangażowania się w przyszło-

ści w pracę na 
rzecz lokal-
nych środo-

wisk.

Na szlaku Beskidu Niskiego 
- Rajd pamięci

Na 15. Rajd im. K. Pułaskiego zorganizowany przez 
ZSZ w Gorlicach 30 września  ruszyła liczna grupa na-
szej młodzieży. 135 uczniów wędrowało z Hańczowej 
do Wysowej śladami Kazimierza Pułaskiego, by w ten 
sposób uczcić pamięć i pobyt tego bohatera na Ziemi 
Gorlickiej oraz 251 rocznicę Konfederacji Barskiej. Nasi 
przedstawiciele zaakcentowali swoją obecność, biorąc 
udział w konkursie historycznym. A wspólna wyprawa 
zakończyła się przy ognisku i była okazją do utrwalenia 
wiedzy historycznej, wzmocnienia sprawności fizycznej 
i aktywnego wypoczynku.

Kolory historii
Tym razem grupa naszych uczniów  postawiła 

na film o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu 
i dorastaniu w trudnym czasie historycznym - walki 
o niepodległość, a mowa tu o filmie „Legiony”.  Po 
seansie podczas warsztatów historycznych w Dwo-
rze Karwacjanów poszerzyli swoją wiedzę na temat 
symboli i herbów rodowych.

Pocztówki z wycieczek 60
lecie
szkoły Nastawieni na Kulturę  

Wycieczki szkolne to momenty pełne przygód i możliwości ciekawej edukacji

Pozdrowienia  
z Wawelskiego 

Wzgórza

60
lecie
szkoły

Zamek Królewski na Wawelu to jedno 
z miejsc o największym znaczeniu histo-
rycznym i kulturowym w Polsce. O jego 
znaczeniu nie trzeba nikogo przekony-
wać, dlatego rokrocznie nasza młodzież 
na nowo odkrywa jego uroki. W listopa-
dzie uczniowie klas I obejrzeli reprezen-
tacyjne komnaty królewskie, a także za-
soby Skarbca Koronnego i Zbrojownię. 
Młodzież mogła zaspokoić swoje pasje 
odkrywania nowych miejsc, odbyć po-
dróż do średniowiecznego miasta, zaspo-
koić potrzeby intelektualne i estetyczne.

Zapraszamy 
na kolację!

Lekkostrawna „Kolacja dla głupca”, jedna z naj-
bardziej popularnych komedii światowego teatru skra-

dła serca naszych uczniów, którzy mieli okazję obejrzeć 
sztukę w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Pery-

petie głównego bohatera, nieświadomego gry, w którą został 
wplątany, śmiechu i wizyty w teatrze były warte.
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Pamiętamy  
o tragicznej historii

Gorliczanie upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej 1.09.2019 r., organizując liczne wydarzenia. 
Nasza społeczność włączyła się w te obchody, uczest-
nicząc z pocztem sztandarowym w Mszy św. w Bazylice 
Mniejszej oraz podczas uroczystego apelu przed budyn-
kiem „Szklarczykówki”.  Skorzystaliśmy również z za-
proszenia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, 
które zorganizowało konferencję popularnonaukową pt. 
„80. rocznica wybuchu II wojny światowej”. Dodatkowo 
25 września w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Gorlicach uczniowie mieli okazję wysłu-
chać sześciu wykładów tematycznie związanych z sytu-
acją Polski i Gorlic przed wybuchem wojny oraz w czasie 
jej trwania. W ramach uroczystych obchodów rocznicy 
wybuchu II wojny światowej odpowiedzieliśmy również 

na zaproszenie Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, gdzie 
młodzież obejrzała tematyczną wystawę  oraz wy-

słuchała referatu wygłoszonego przez pracow-
nika IPN-u Katarzynę Łysak  „Wrzesień 1939 

r. wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”. 
Społeczność ZST, aktywnie włączając 

się w obchody 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, god-

nie upamiętniła pa-
mięć poległych na 

wszystkich fron-
tach.

Lekcje inne niż zwykle

Niech szkoła 
pamięta!

W ramach akcji MEN # Szkoła pamięta 25 paździer-
nika uczciliśmy pamięć zmarłych związanych z historią 
naszej szkoły. Zorganizowaliśmy spotkanie, na którym 
zaprezentowaliśmy sylwetkę patrona ZST w Gorlicach 
- Wincentego Pola i historię naszej szkoły oraz wspo-
mnieliśmy sylwetki zasłużonych dla jej rozwoju. W ra-
mach akcji młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami 
odwiedziła cmentarz i zapaliła  symboliczne 
znicze na grobach naszych zmar-
łych dyrektorów i na-
uczycieli, a także ludzi 
walczących o wolność 
regionu. Akcja uwraż-
liwiła młodzież na po-
trzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach na-
szej wolności, szczególnie 
tych, którzy są związani 
z historią naszej szkoły, 
społeczności lokalnej 
i regionu gorlickiego.

Razem na Święta z ZST

Ciasto 
dla Antosi

Po raz kolejny nasza 
młodzież nie zawiodła - 
z radością włączyła się 
w pomoc dla Antosi, 
piekąc ciasta na nie-
dzielną charytatywną 
akcję. Młodych ludzi 
wsparli rodzice, wy-
chowawcy, nauczy-
ciele i wszyscy pra-
cownicy szkoły. 
Cieszymy się, że 
wspólnie przyczy-
niliśmy się do 
zebrania środ-
ków na opera-
cję dziewczynki 
w Lozannie.

Najbardziej zapada w pamięć to,  
co nowe i niecodzienne.

60
lecie
szkoły
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Społeczność Zespołu Szkół Technicz-
nych włączyła się w akcję MEN „Razem na 
Święta” i podjęła działania związane z przed-
świątecznym wolontariatem, wierząc, że do-
bro wyświadczone innym - powraca. Nasze 
akcje skoncentrowały się na zbiórce żywno-
ści dla potrzebujących, organizacji klaso-
wych Wigilii, spotkań Mikołajkowych na te-
renie szkoły oraz tych w Dziennym Ośrodku 
Wsparcia w Gorlicach, a także wspólnym ko-
lędowaniu. Za rok także spotkamy się w akcji 
Razem na Święta.

Pomaganie 
jest 

dziecinnie 
proste 

Nasza młodzież wraz z pracow-
nikami szkoły w pierwszych dniach 
września przyłączyła się do akcji 
gromadzenia wyprawek dla dzieci 
mieszkających we Lwowie. Akcję za-
inicjowali pani Jadwiga Wójtowicz 
– radna wojewódzka i pan Ryszard 
Ludwin- wiceprzewodniczący Rady 
Miasta. Uczniowie ZST zebrali dwa 
duże kartony przyborów szkolnych 
dla koleżanek i kolegów z Ukrainy. 
Niejednokrotnie przekonaliśmy się 
już, że naszej młodzieży nie trzeba 
długo namawiać, bo doskonale wie-
dzą, że człowiek, który pomaga, zy-
skuje dwa razy więcej, tj.: większe 
poczucie siły i sprawczości, a to po-
prawia mu samopoczucie i mniema-
nie o sobie.

Cyber-
przestęp-

czość
Powszechność hejtu 

i mowy nienawiści w sieci sta-
ła się normą. Coraz częściej 
spotykanymi komentarzami 
są: „To tylko taka zabawa, spo-
sób na zabicie nudy”, „To był 
żart, przecież wszyscy się śmia-
li”, „Bez przesady! Jakie znów 
przestępstwo! To nic takie-
go!”, „Nie miałem pojęcia, że 
skończy się to tak tragicznie”,  
Internet pełen jest treści, któ-
re noszą znamiona mowy nie-
nawiści, hejtu i cyberprzemo-
cy. Obrażanie, znieważanie 
i ośmieszanie to stały krajobraz 
w komentarzach pod filmami, 
zdjęciami, postami, czy artyku-
łami. W naszej szkole mówimy 
stanowcze „NIE” cyberprzemo-
cy i podczas jednej z prelek-
cji na temat „Cyberprzestęp-
czość… - wirtualne działanie, 
realne skutki” nasz gość - pan 
Grzegorz Szczepanek przybliżył 
uczniom klas I odpowiedzial-
ność karną młodzieży w sytu-
acji używania cyberprzemocy, 
zwrócił również uwagę na psy-
chiczne i emocjonalne skutki 
tego zagrożenia.

Meksyk i Algieria  
na wyciągnięcie ręki

Poszerzeniu wiedzy 
o świecie służyło spo-
tkanie naszej młodzie-
ży z wolontariuszami 
z Meksyku i Algierii. Stu-
denci w ciekawy sposób 
opowiadali o kulturze 
i zwyczajach panują-
cych w ich ojczystych 
krajach. Z kolei nasza 
młodzież mogła po-
chwalić się znajomością 
języka angielskiego, za-
dając gościom pytania. 
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Mamy to 
we krwi

Akcje, których celem jest propagowanie idei honorowe-
go oddawania krwi organizujemy w ZST już po raz 3. we współ-
pracy z Terenowym Oddziałem Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gorlicach pod kierownictwem mgr Renaty Załęskiej. Spotyka-
ją się one  z bardzo dużym odzewem wśród uczniów. W paździer-
niku ponad 70 pełnoletnich uczniów technikum i szkoły bran-
żowej włączyło się w akcję niesienia pomocy innym, oddając 
21 litrów krwi. W wiosennej akcji honorowego krwiodawstwa 

nasza młodzież również nie zawiodła, wzbogacając TOKiK 
w 18 litrów życiodajnego leku. Promowanie idei honorowe-

go krwiodawstwa jest bezcenne, ponieważ wykształca 
i utrwala wśród młodzieży postawy odpowiedzialno-

ści za zdrowie swoje i innych.

Zwykła niezwykła jazda na rowerze, 
czyli spinning w Fabryce Sportu

W trosce o zdrowie 60
lecie
szkoły

Stowarzyszenie MONAR w ramach działań z zakresu profilak-
tyki uniwersalnej przygotowuje warsztaty dla młodzieży. Spotkanie 
w dniu 13 września przebiegało pod hasłem „Profilaktyka poprzez 
wartości - WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ – wybieram, nie biorę. Czło-
wiek służy wartościom - realizując je, wartości służą czło-
wiekowi – ocalając go”. Młodzież w trakcie zajęć dowie-
działa się, czym są uzależnienia, jak radzić sobie 
w sytuacjach trudnych oraz czym są warto-
ści i czemu służą. Uczniowie rozmawiali 
na temat środków uzależniających, 
omawiali przyczyny oraz skutki 
sięgania po środki psycho-
aktywne, poznali tak-
że mechanizmy 
powstawania 
u z a l e ż -
nień.

Warsztaty profilaktyczne z Monarem

Spotkanie 
z diete-
tyczką

W ramach działań promocji zdro-
wia grupa uczniów z klas pierwszych 
uczestniczyła w niezwykłej jeździe na 
rowerze, czyli spinningu. Trening odbył 
się pod okiem instruktora personalne-
go pana Krzysztofa Głąba w fitness klu-
bie - Fabryka Sportu. Jak się okazuje 
spinning to jedna z najbardziej energe-
tycznych form aktywności. Ale przede 
wszystkim ogromna frajda! Spinning to 
poprawa wytrzymałości, spalenie kalorii 
oraz ukształtowanie sylwetki.

Promocja zdrowia
Promujemy zdrowe odżywianie

W XXI wieku 
nadmierna masa 
ciała jest proble-
mem globalnym wy-
stępującym w róż-
nych populacjach 
na całym świecie. 
W Polsce ten pro-
blem dotyczy około 
22%  młodzieży. Jak 
temu przeciwdzia-
łać? Na to i inne 
pytania uczniów 
podczas szkolnego 
spotkania odpowia-
dała dietetyczka ga-
binetu Bonne Sante 
- mgr Klaudia Słota.

Działań w zakresie promocji zdrowia nie 
zabrakło także w ramach nauki zdalnej. Zatem, 
by nasi uczniowie w tym okresie nie zapomnie-
li o zdrowych nawykach żywieniowych, został 
zorganizowany konkurs kulinarny pod hasłem 
„zdrowa kanapka”. Celem konkursu było za-
chęcenie uczniów do urozmaicenia codzien-
nego jadłospisu oraz uczenie racjonalnego 
odżywiania się. Każdy z uczestników miał wy-
konać w domu kanapkę, używając zdrowych 
produktów. Przy ocenianiu liczyły się: wartości 
odżywcze składników, pomysł wykonania oraz 
wygląd, a  po  emocjonujących obradach przy-
znano następujące miejsca: miejsce I - Zuzan-
na Dziki IIcT, miejsce II - Kacper Woźniak IIbB, 
miejsce III - Kinga Kiełtyka IbBn. Wszystkie 
kanapki wyglądają bardzo apetycznie. Zobacz-
cie sami!
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ISKRA po raz III
III Powiatowy Konkurs Elektryczny „ISKRA” ruszył 

28.10.19 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. 
Do rywalizacji stanęło 134 uczniów z 4 szkół ponadpodsta-
wowych powiatu gorlickiego. Sporą grupę stanowili nasi 
uczniowie, którzy okazali się bezkonkurencyjni, zajmując I i II 
miejsce, a pozostali znaleźli się także wysoko w ogólnej kwa-
lifikacji. 

Najlepszym elektrykiem został Dominik Ćwikła z klasy 
IVbT, zajmując I miejsce oraz Kacper Lazar z klasy IIIbT, sta-
jąc na II stopniu podium. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
szerokiej wiedzy z zakresu elektrotechniki, elektroniki, energe-
tyki i mechatroniki.

Oprócz nagród rzeczowych nagrodzeni odbyli wycieczkę 
zawodoznawczą do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektro-
ciepłownia w Rzeszowie w dniu 13 listopada 2019r. 

Gorące podziękowania składamy patronom Konkursu 
Elektrycznego ISKRA oraz wycieczki zawodoznawczej, sta-
nowiącej nagrodę główną dla 45-ciu najlepszych uczniów 
w konkursie, tj.: Staroście Gorlickiemu Marii Gubale oraz Wi-
ceprezesowi Zarządu ds. Innowacji PGE Polska Grupa Energe-
tyczna S.A. Pawłowi Śliwie. Już z niecierpliwością czekamy 
na IV edycję, do której pieczołowicie się przygotowujemy. 

XX Powia-
towy Kon-

kurs Re-
cytatorski 
im. Jana 
Pawła II

Rywalizacja w konkursach re-
cytatorskich na stałe zagościła 
w kalendarzu imprez szkolnych. 
Tegoroczny jubileuszowy już XX 

Konkurs Recytatorski im. Jana Paw-
ła II odbył się 3 grudnia w ZSE w Gorlicach. Naszą 
szkołę reprezentowała Gabriela Juruś z klasy I cT, 
prezentując fr. opowiadania „Dwojra Zielona” Z. 
Nałkowskiej i wiersz W. Broniewskiego „Żydom 
polskim”. Tym razem nie udało się zdobyć nagro-
dy, ale na pewno zainteresowanie poezją i zdobyte 
nowe doświadczenia zaowocują w kolejnych kon-
kursach.

Olimpiada 
wiedzy 
o AIDS 
i uzależ-
nieniach

Kształtowanie postawy od-
powiedzialności wśród młodzie-
ży, a w szczególności promowa-
nie zasad zdrowego stylu życia, 
rozszerzenie wiedzy o zagro-
żeniach związanych z używa-

niem narkotyków, alkoholu, a także 
przewidywanie skutków swojego zachowania to 
główne cele Olimpiady wiedzy o AIDS i uzależ-
nieniach, która odbyła się 2 grudnia. Nasz uczeń 
wykazał się największą wiedzą, zdobywając 
I miejsce i pokonując wielu rywali. Gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów!

VI Edycja Podkar-
packiej Olimpiady 

Energetycznej,  
tym razem zdalnie

W dniu 29 maja 2020 roku uczniowie Krok Rafał i Prze-
mysław Przysławski z klasy IIIb TZ – zawód Technik elektryk 
reprezentowali Naszą Szkołę w drugim etapie VI Edycji Pod-
karpackiej Olimpiady Energetycznej organizowanej przez Za-
kład Energetyki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Etap 
szkolny już 3 marca bieżącego roku wyłonił kandydatów do re-
prezentowania ZST w drugim etapie. Wydawało się, że decy-
zja władz z marca bieżącego roku o zamknięciu szkół wszyst-
kich szczebli ze względu na pandemię, przekreśliła w tym roku 
szkolnym organizowanie jakichkolwiek konkursów i olimpiad. 
Jednak dzięki determinacji Organizatorów Olimpiady drugi 
etap został przeprowadzony zdalnie z  wykorzystaniem eduka-
cyjnej platformy cyfrowej uczelni. Na decyzję o wzięciu udziału 
w drugim etapie nasi uczniowie nie mieli wiele czasu. Jednak 
konsultowani przez opiekuna z ramienia Szkoły oraz instru-
owani przez Organizatora, a wszystko to zdalnie godnie zapre-
zentowali Naszą Szkołę. Uczniowie ZST nie zawiedli i osiągnęli 
wysoki wynik w rywalizacji. Serdecznie gratulujemy! Dziękuje-
my i liczymy na Was w przyszłości. 

Wiwat oświata, sto lat nauczyciele!

Mistrzowskie zmagania konkursowe60
lecie
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Fryzury  
na czerwony dywan

Kolejna edycja konkursu „Mam zawód, mam fantazję” dla 
branży fryzjerskiej odbyła się 7 października 2019 w Zespole Szkół 
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie i przebiegała pod 
hasłem „Fryzury na czerwony dywan”. Zespół Szkół Technicz-
nych w tym prestiżowym konkursie reprezentowała trzyosobowa 
drużyna w składzie: Oliwia Dąbrowska, Gabriela Waląg i Marta 
Myśliwy. Nasze fryzjerki stworzyły przepiękną stylizację , której 
motywem przewodnim była róża. Inspirowały się także stylem 
hiszpańskim oraz najnowszymi trendami modowymi propo-
nowanymi przez libańskiego kreatora mody Elie Saab. Aż 
trudno w to uwierzyć, ale tytuł mistrzowski zgarnęła nam 
sprzed nosa inna drużyna, ale i tak nasze fryzjerki wygrały 
przepustkę do przyszłej kariery fryzjerskiej.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich pracowników oświaty, to czas składania życzeń, re-
fleksji zawodowej i podziękowań. Nie inaczej obchodzi się to wydarzenie w naszej szkole. Motywem przewodnim 
świętowania tego dnia w ZST były słowa C. K. Norwida «Wszystko, co wielkie jest wielkie przez serce». Młodzi artyści 
podkreślali, że uczenie jest długą i mozolną drogą, która bez oddanej pracy nauczycieli byłaby nie do przejścia. Dzień 

Edukacji Narodowej był także okazją do podziękowań, wyróżnień i nagród dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników. 
Święto nauczycieli w naszej szkole połączone było w tym roku ze ślubowaniem pierwszoklasistów, którzy 

w tym dniu stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Technicznych. Liczymy na to, że dotrzymają swoich 
zobowiązań i będą dbać o dobre imię szkoły i klasy, zaś swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 

oraz nauczycielom. W drugiej części uroczystości odbyła się prezentacja klas i po  pełnej napięcia rywaliza-
cji najlepszym zespołem okazała się I cT, zyskując tym samym tytuł „Super koty”. Mamy nadzieję, iż czas 
spędzony w murach naszej szkoły będzie dla wszystkich uczniów nie tylko radosny, ale również owocny 
w znaczące osiągnięcia na szczeblu edukacyjnym. Drodzy pierwszoklasiści, życzymy Wam, by nie zabrakło 

chęci i woli.
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101. rocznica odzyskania niepodległości
Motywem przewodnim obchodów 101. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości były słowa Jędrzeja Moraczewskiego „Niepodle-
głość! Wolność! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze!” Włączając 
się w ogólnopolską akcję ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, na początku uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy 
w pełnej wersji. Za sprawą montażu słowno-muzycznego młodzież przy-
wołała  upadek Rzeczpospolitej, walkę o odzyskanie niepodległości i dra-
matyczne wydarzenia I wojny światowej, w czasie których Polacy w szere-
gach zaborczych armii prowadzili bratobójczą walkę w obcej im sprawie. 
Uczniowie w skupieniu i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali tej 
szczególnej lekcji historii, przenikniętej duchem współczesnego patrioty-
zmu i szacunku dla ojczyzny. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Świę-
ta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym 
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dopełnieniem całości był występ mażo-
retek z klasy Ib Branżowej Szkoły, które zaprezentowały układ taneczny, 
wzbudzając aplauz i gromkie brawa wszystkich obecnych. Rozstrzygnięty 
został również konkurs plastyczny na plakat upamiętniający rocznicę od-
zyskania niepodległości. Spośród 9 prac jury wyróżniło 3 autorstwa: Ka-
mili Szwarc i Zuzanny Dziki z klasy IIc Technikum, Jakuba Tokarza z klasy 
Ib Technikum oraz Katarzyny Król z klasy IVa Technikum, a także Arka-
diusza Kusiaka z klasy IIIa Branżowej Szkoły. Nagrodą dla wyróżnionych 
były piękne wydawnictwa albumowe o tematyce historycznej.

Wirtualne lekcje
 Zdalne nauczanie to przyszłość edukacji, z którym jednak musieliśmy 

się zmierzyć niemalże z dnia na dzień z powodu pandemii koronawirusa. Wir-
tualna szkoła postawiła nowe, nieznane dotąd wyzwania  przed nauczycielami 
i uczniami. Brak osobistego kontaktu pociąga za sobą konieczność szeroko 
rozumianej komunikacji online, obecnej na kilku płaszczyznach. Nauczyciel 
potrzebuje zatem pełnego pakietu narzędzi dostępnych w sferze wirtualnej. 

 W czasie zdalnego nauczania nasza młodzież miała możliwość korzy-
stania z różnych platform, wśród nich jest darmowa wersja Office’a 365, któ-
ra pozwala całej szkole na korzystanie w wersji online z szeregu narzędzi, jak 
np. aplikacji Teams umożliwiającej komunikację grupową, współdzielenie pli-
ków, ocenę pracy uczniów czy udostępnianie ekranu nauczyciela wszystkim 
uczniom. 

 W dobie wirtualnych lekcji nie wszyscy jednak uczniowie dyspono-
wali odpowiednim sprzętem do uczestnictwa w zajęciach. W ramach rzą-
dowego projektu „Zdalna szkoła”do ZST trafiło 5 laptopów niezbędnych do 
zdalnego nauczania w ramach współfinansowanego ze środków unijnych Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Sprzęt został rozdysponowany wśród 
uczniów, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nie mają w domu na-
rzędzi umożliwiających zdalną naukę, a zatem nie mogli brać udziału w lek-
cjach online oraz wykonywać zadań zlecanych przez nauczycieli. Teraz to się 
z pewnością zmieni.

Mijający sportowy rok szkolny 2019/2020 był inny niż wszystkie. Zawody sportowe zostały zawieszone 
po ogłoszeniu pandemii i nasi sportowcy nie mieli okazji do kontynuacji rywalizacji sportowej. 

Sportowe wieści 

Szachiści 
na podium 

III miejsce na Powiatowej Li-
cealiadzie w Szachach zajęła na-
sza drużyna w składzie: Leonard 
Marciniak IbBS, Dariusz Wszołek 
IbBS, Sebastian Ruttar IcT, Anita 
Dyląg IbBS. Gratulujemy udanego 
występu i życzymy  kolejnych suk-
cesów za rok.

Wirtualne
„Drzwi 

Otwarte”
W tym roku szkolnym, inaczej 

niż zwykle, zapraszaliśmy do uczest-
nictwa w Dniu Otwartym ZST bez 
wychodzenia z domu. Zaprezento-
waliśmy bogatą i różnorodną ofertę 
kształcenia, z którą można się  zapo-
znać w zakładce Ósmoklasista, tam 
czekały na kandydatów najważniej-
sze informacje dotyczące naboru na 
rok szkolny 2020/2021. Ciekawą ini-
cjatywą był projekt „wirtualny spa-
cer po szkole”, dzięki któremu nasi 
kandydaci mogli pospacerować po 
szkole i poznać nasze klasopracow-
nie bez wychodzenia z domu. Liczy-
my, że na wirtualnych odwiedzinach 
się nie skończy, czekamy na Was we 
wrześniu.

60
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Drużynowy Turniej 
Badmintona

Promocja aktywności 
fizycznej – zdalna 

W Drużynowych 
Mistrzostwach Po-
wiatu w Badmintona 
w Bieczu triumfowa-
liśmy na 3. stopniu 
podium za sprawą 
drużyny damskiej 
w składzie: Magdale-
na Krupa, Klaudia Tro-
janowicz, Ewa Tumi-
dajewicz.

Kto powiedział, że zdalne lekcje wychowania fizycznego są niemożli-
we? Nasi uczniowie udowadniają, że wszystko da się zrobić! Zarówno na-
uczyciele wychowania fizycznego, jak i uczniowie wykazali się kreatyw-
nością i pomysłowością w realizacji zajęć zdalnych. Udokumentowaniem 
różnorodności aktywności fizycznej naszych uczniów były zorganizo-
wane konkursy fotograficzne i tak w I edycji po zaciętej rywalizacji jury 
konkursowe wyłoniło zwycięzców: Miejsce I – Klaudia Zawiła, klasa IIIcT 
Miejsce II – Sylwia Trojanowicz, klasa IbBS, Miejsce III – Sylwia Kmak, 
klasa IbBS

Druga edycja szkolnego konkursu 
„Zajęcia zdalne z WF –maj 2020r. „ rów-
nież pokazała, że większość osób biorą-
ca udział w konkursie poradziła sobie 
z tematem znakomicie, wciąż nie prze-
stając nas zaskakiwać swoimi kreatyw-
nymi pomysłami. Mamy nadzieję, że 
wszyscy uczestnicy dobrze się bawili, 
realizując zadany temat, a może nawet 
znaleźli swój sposób na nową formę ak-
tywności ruchowej. Ostatecznie wśród 
zwycięzców znaleźli się: Miłosz Jerzak 
z klasy IcT- zajmując I miejsce, Seba-
stian Gąsior z klasy IIIaT - II miejsce, a III 
miejsce ex aequo przyznano Anicie Kli-
mek z klasy IcT i Kindze Kiełtyce z klasy 
IbBn. 
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szkolnego 2019/2020

IaTn* technik 
pojazdów 
samochodowych/ 
technik usług 
fryzjerskich

IbTn* technik 
elektryk/technik 
informatyk 

IaT technik pojazdów 
samochodowych

IaBn* mechanik pojazdów samochodowych /
kierowca mechanik 

IbBn* operator obrabiarek skrawających/ fryzjer 

IaB mechanik pojazdów samochodowych /
kierowca mechanik 

IbB operator obrabiarek skrawających/ fryzjer 

IcT technik usług fryzjerskich/technik elektryk

IbT technik 
informatyk

Pierwszoklasiści roku 60
lecie
szkoły

60
lecie
szkoły

* - klasy po szkole podstawowej
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Z naszej oferty
TECHNIKUM NR 4 
5-letnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej kształcące w zawodach:
•	 Technik	pojazdów	samochodowych
•	 Technik	informatyk
•	 Technik	elektryk
•	 Technik	usług	fryzjerskich
•	 Technik	spawalnictwa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2  
3-letnia	Branżowa	Szkoła	I	Stopnia	na	podbudowie	szkoły	podstawowej	
kształcąca	w	zawodach:
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Kierowca	-	Mechanik		
•	 Fryzjer
•	 Elektryk	
•	 Operator	Obrabiarek	Skrawających	–	klasa	patronacka	Famur	S.A.
•	 Mechanik	–	Monter	Maszyn	i	Urządzeń	–	klasa	patronacka	Famur	S.A.

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

PRACODAWCA PRZYJAZNY EDUKACJI

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2020/2021:
•	 Przygotowujemy	się	do	Jubileuszu	60-lecia	powstania	szkoły
•	 Kontynuujemy	pilotażowy	projekt	MEN	w	ramach	edukacji	dorosłych	-	LOWE
•	 Diagnozujemy	efekty	edukacji	zdalnej	
•	 Analizujemy	sukcesy	i	porażki	podwójnego	rocznika	uczniów	i	podejmujemy	ko-

lejne	wyzwania	z	tym	związane
•	 Dbamy	o	szeroką	współpracę	ze	środowiskiem	lokalnym,	a	w	szczególności	z	

pracodawcami	i	rozwijamy	Doradztwo	Zawodowe	
•	 Rozwijamy	współpracę	z	partnerskimi	wyższymi	uczelniami
•	 Dbamy	o	wysoką	jakość	kształcenia	i	wychowania
•	 Wspieramy	uczniów	w	ich	rozwoju	i	cieszymy	się	z	ich	sukcesów
•	 Świętujemy	kolejne	otrzymane	prestiżowe	certyfikaty:	Szkoła	Zawodowa	Naj-

wyższej	Jakości	i	Szkoła	dla	Pracodawcy,	Pracodawca	dla	Szkoły		
z	firmą	SEVERT	S.A.	

•	 Otwieramy	kolejną	klasę	patronacką	z	firmą	Famur	S.A.
•	 Kontynuujemy	praktyki	zagraniczne	dla	uczniów	w	Grecji

60
lat

Zespołu Szkół Technicznych 
im. Wincentego Pola w Gorlicach


