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

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

Drodzy Czytelnicy!
Stoimy u progu nowych wyzwań, mając w pamięci jeszcze wy-

darzenia roku szkolnego 2010/11. Już tradycyjnie zachowujemy je 
w „ROCZNIKU ZST”. Oddajemy właśnie w Wasze ręce drugi numer 
szkolnego pisma. Znajdziecie tam bogaty obraz pracy całej społecz-
ności szkolnej.

Przeżyjmy więc jeszcze raz wspólnie nasze małe i wielkie suk-
cesy z lekturą „ROCZNIKA ZST”. Znajdziemy tu odniesienie do licz-
nych imprez, spotkań i wyjazdów, w których uczestniczyli nauczyciele 
i uczniowie. Wystarczy choćby wspomnieć międzynarodowy program 
„Leonardo da Vinci”, obchody jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły 
Społeczno - Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie czy wyjazdy młodzieży w ciekawe zakątki Polski. 
Nie zabraknie również odniesień do programów unijnych „Perspektywa – nowa jakość kształce-
nia zawodowego w powiecie gorlickim” czy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, 
dzięki którym młodzież mogła podnieść swoje kompetencje kluczowe i uzyskać wiele ciekawych 
dodatkowych uprawnień. Efekty pracy szkoły to również udział młodzieży w konkursach, sukcesy 
sportowe, inne osiągnięcia uczniów, doradztwo zawodowe i praca w wielu organizacjach działają-
cych na terenie naszej szkoły. O tym jest również mowa w naszym piśmie.

Miło mi poinformować, że ten numer rocznika jest szczególny. Znajdziemy w nim ślad naszych 
przygotowań do obchodów 50 rocznicy powstania Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gor-
licach – naszej szkoły o wieloletniej i ciekawej historii. Gronu pedagogicznemu, pracownikom, 
uczniom i rodzicom, a także wszystkim zaangażowanym w organizację tego jubileuszu serdecznie 
dziękuję.

Drugi numer „ROCZNIKA ZST” to także karty wspomnień o „tych, którzy trudem swym kształto-
wali nowe pokolenia” zapisane przez mgr Annę Chruściel, byłą dyrektor ZST.

Zapraszam do lektury, a także przekazywania swych uwag i sugestii, które z przyjemnością 
uwzględnimy w kolejnych numerach.

Z poważaniem:
Renata Stępień

Dyrektor ZST
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Patronat Honorowy 
W tym roku szkolnym 2010/2011 szczególnie intensywnie przygotowujemy się do obchodów 50- lecia 

Naszej Szkoły. Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad obchodami jubileuszu powstania Zespołu 
Szkół Technicznych im. Wincentego Pola objęli: Minister Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall, Małopolski Ku-
rator Oświaty - Aleksander Palczewski oraz Starosta Gorlicki - Mirosław Wędrychowicz.                                                

Katarzyna Hall Aleksander Palczewski Mirosław Wędrychowicz

Program
obchodów Jubileuszu 

   9:15 – Spotkanie przed budynkiem szkoły i wspólny przemarsz do kościoła

10: 00 – Uroczysta Msza św. w kościele pw. M. B. N. P. w Gliniku

11: 00 – Otwarcie uroczystości jubileuszowych 50-lecia ZST

11: 15 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

11: 30 – Uroczysta akademia „Wspomnienia są kartą historii…”

12: 30 – Poczęstunek, wspólne spotkania i wspomnienia ze szkolnych lat
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Kalendarium 50 lat istnienia 
Zespołu Szkół Technicznych

1.10.1961 – powołanie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej dla 
Pracujących Fabryki Maszyn 
i Sprzętu Wiertniczego „Glinik”;

1962 – utworzenie warsztatu 
szkolnego, którego organiza-
cją zajął się jego kierownik An-
toni Ginalski;

1966 – zaangażowanie się naszej 
młodzieży po raz pierwszy 
w działalność teatru kukiełko-
wego i zespołu tanecznego 
w Zakładowym Domu Kultury;

1967 – utworzenie z inicjatywy po-
lonisty Kazimierza Boboli bi-
blioteki szkolnej;

1.09.1971 – otrzymanie specjalnie 
dla potrzeb szkoły zaprojekto-
wanego i wykończonego bu-
dynku, w którym mieści się do 
chwili obecnej;

1972 – zaangażowanie się w po-
moc przy budowie Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie;

1972-1976 – zwiększenie naboru 
do szkoły spowodowane za-
potrzebowaniem na wykwa-
lifikowaną kadrę fachowców, 
szczególnie korzystny okres 
w jej historii;

1975 – utworzenie wieczorowego 
Technikum Mechanicznego 
dla Pracujących, rozpoczęcie 
działalności filii: Akademii Gór-

1986 – zajęcie III miejsca w wy-
mienionym wyżej współza-
wodnictwie;

1987 – osiągnięcie III miejsca 
w XVII Przeglądzie Zespołów 
Artystycznych Szkół Zawodo-
wych w Piotrkowie Trybunal-
skim;

1989 – zajęcie I miejsca na szcze-
blu centralnym w szkoleniu 
praktycznym, w tym okresie 
dyrektorem szkoły był mgr inż. 
Kazimierz Złotek, a kierowni-
kiem warsztatów inż. Włady-
sław Przybyłowicz;

1990 – uzyskanie V miejsca w Tur-
nieju Wiedzy o Wynalazczości 
w Nowym Sączu;

1.09.1993 – przekazanie placówki 
wraz z całą bazą przez Fabry-
kę Maszyn Kuratorium Oświa-
ty i nadanie nazwy Zespół 
Szkół Technicznych;

1995 – przyjęcie zaproszenia 
wnuka Wincentego Pola na 
wystawę Muzeum Lubelskie-
go „ Znaj podanie twego rodu” 
prezentującą życie i twórczość 
jego przodka;

1998 – uruchomienie Liceum 
Ogólnokształcącego, dwu-
oddziałowego o profilu ogól-
nym;

1999 – otworzenie Liceum Profi-
lowanego oraz 3-semestral-

niczo - Hutniczej i Politechniki 
Rzeszowskiej;

1975 – przekazanie środków fi-
nansowych na budowę Cen-
trum Zdrowia Dziecka w War-
szawie oraz Domu Harcerza 
w Rzeszowie;

1983 – funkcjonowanie szkoły pod 
nazwą Zespół Szkół Zawodo-
wych Fabryki Maszyn Wiertni-
czych i Górniczych „Glinik”;

1985 – uzyskanie II miejsca we 
współzawodnictwie o tytuł naj-
lepszej placówki w szkoleniu 
praktycznym, zorganizowa-
nym przez resort Górnictwa 
i Energetyki;

Pierwsza siedziba szkoły (1961-62)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa FMW  i G-Glinik
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nego Policealnego Studium 
Zawodowego o profilu -Tech-
nik Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy;

2002 – zorganizowanie po raz 
pierwszy w historii szkoły 
Dnia Otwartego dla gimnazja-
listów;

2003 – uczestniczenie w I Powia-
towym Konkursie Prac Dy-
plomowych o profilu mecha-
nicznym, w którym główną 
nagrodą była praca w jednej 
ze spółek Grupy Kapitałowej 
„Glinik”;

2004 – uzyskanie certyfikatów: 
Szkoły Wyróżnionej za Wy-
chowanie, Szkoły Promującej 
Zdrowie i Szkoły z Klasą;

7.10.2005 – uroczyste wręczenie 
i poświęcenie sztandaru;

2006 – zajęcie IV miejsca w Okrę-
gowym Turnieju Szkół „ Młoda 
Krew Ratuje Życie”;

2007 – uzyskanie I miejsca w IV 
Karpackim Rajdzie Górskim 
„Sądeckie Wędrówki”;

2008 – wzięcie udziału w progra-
mie Przyjazna Szkoła i odda-
nie do użytku nowoczesnej 
pracowni językowej z tablicą 
interaktywną;

28.10.2008 – otwarcie Szkolnej 
Izby Pamięci, poświęconej pa-
tronowi szkoły - Wincentemu 
Polowi, z udziałem jego pra-
prawnuczki – Barbary Pol – 
Jelonek;

1.01.2009 – przekształcenie 
warsztatów szkolnych ZST 
w Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego;

20.10.2009 – uroczyste obchody 
25 – lecia nadania ZST imie-
nia Wincentego Pola;

2010 – korzystanie z elektronicz-
nych platform edukacyjnych: 
fronter, moodle oraz wprowa-
dzenie e-dziennika; 

2011 – znaczące zwiększenie 
efektów kształcenia: cztero-
krotny wzrost liczby uczniów 
ze świadectwem z wyróż-
nieniem, a dziesięciokrot-
ny osiągających średnią 4.0 
i wyżej oraz wysoki wynik ma-
tury w technikum w skali kraju 
i w Małopolsce.

Echo tamtych lat – warsztaty szkolne                                 

Echo tamtych lat – egzamin maturalny z języka polskiego

Ślubujemy

Magia czarno-białych fotografii
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Dyplom dla Zespołu Szkół Zawodowych FMW i G „Glinik” 
w Gorlicach za zajęcie I miejsca na szczeblu centralnym     
we współzawodnictwie zajęć praktycznych Szkół Zawo-

dowych Wspólnoty Węgla Kamiennego w roku szkolnym 
1988/89

Kartka z kroniki- Każdy powinien zostawić po 
sobie pamiątkę, że żyje na ziemi i że nie dar-

mo żyje na ziemi

Wakacje z tamtych lat
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Mijają lata,
pozostają wspomnienia…

Pra-
cę w Zespole Szkół 

Technicznych (wówczas Ze-
spole Szkół Zawodowych Fabryki 
Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
„Glinik” im. Wincentego Pola 
w Gorlicach) rozpoczęłam 1 wrze-
śnia 1986 roku jako nauczycielka 
języka polskiego. 

Przez następne piętnaście lat 
szkoła ta stała się dla mnie miej-
scem realizacji zadań wybranego 
zawodu. To tutaj uzyskałam drugi 
stopień specjalizacji zawodowej, 
byłam zastępcą dyrektora, a na-
stępnie dyrektorem. Wcześniej 
pracowałam w małych szkołach, 
dlatego liczba 800 uczniów na 
początku trochę mnie przytłacza-
ła. Nie uczyłam we wszystkich 
klasach, co sprawiło, że część 
uczniów była dla mnie anonimo-
wa, a tego nie lubię. 

Placówką kierował mgr inż. 
Kazimierz Złotek, dyrektor oddany 
szkole, pracownikom i uczniom. 
Potrafił stworzyć atmosferę wza-
jemnej życzliwości, pobudzać 

ambicje nauczycieli, 
nagradzać ich osią-
gnięcia. 

Szkoła kształciła 
kadry zawodowe dla 
Fabryki Maszyn, du-
żego zakładu prze-
mysłowego. Każdy 
jej absolwent mógł 

być pewny zatrudnie-
nia w wyuczonym zawodzie. 

Umiejętności praktyczne 
uczniowie zdobywali w warszta-
tach szkolnych mieszczących się 
na terenie Fabryki Maszyn. Ich kie-
rownikiem był inż. Daniel Piś. Mło-
dzież mogła korzystać z internatu 
(budynek oddano potem na Dom 
Opieki Społecznej). Podlegaliśmy 
Ministerstwu Przemysłu i Han-
dlu, a bezpośrednio Państwowej 
Agencji Węgla Kamiennego w Ka-
towicach oraz Kuratorium Oświaty 
w Nowym Sączu. Tak więc wizyta-
cje szkoły nazywane frontalnymi 
przeprowadzali przedsta-
wiciele Agencji i Kurato-
rium. Wizytacja taka 
od rozpoczęcia do 
p o d s u m o w a n i a 
trwała około pół 
roku. Każdego na-
uczyciela odwiedzał 
doradca metodyczny 
obserwujący jedną lub 
dwie lekcje, sprawdza-
jący sposób oceniania 
prac maturalnych (prze-

chowywanych w szkole) i inną 
działalność zawodową. Posiada-
nie podwójnego „zwierzchnika” 
miało też dobre strony, bo nauczy-
ciele mogli być nagradzani z puli 
Ministra Przemysłu i Dyrektora 
Generalnego PAWK oraz Ministra 
Edukacji i Kuratora. 

Myśląc o szkole, wspominam 
ludzi, z którymi pracowałam. Two-
rzyliśmy zgrany zespół, umieli-
śmy podejmować nowe zadania 
dydaktyczno-wychowawcze, spę-
dzać wspólnie wolny czas i wspie-
rać się w trudnych chwilach. 

Pracę w Zespole podję-
łam wkrótce po nadaniu mu im. 
W. Pola. Bardzo żywa była pamięć 
o tej uroczystości. Znajomość po-
staci patrona i jego twórczości 
była dla uczniów obowiązkowa. 
Na ocenę odpytywałam uczniów 
„zawodówki” jednego wybranego 
wiersza poety 

„Zegar bije godziny, 
a my powiadamy,
jak ten czas szybko mija,
a to my mijamy” 
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pamięć. 

Pamiętam otwartą 
lekcję koleżeńską o Wincentym 
Polu prowadzoną przez mgr Ka-
zimierza Bobolę. Oboje z Kaziem 
byliśmy absolwentami polonistyki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
mieliśmy tych samych profeso-
rów i kochaliśmy Kraków, stąd 
w październiku 1990 roku zorga-
nizowaliśmy razem wycieczkę dla 
uczniów technikum, w czasie któ-
rej odwiedziliśmy grób 

p a t r o n a 
szkoły na 
Skałce. 

Do Kra-
kowa jeź-
d z i ł a m 

z  m ł o -
dzieżą jeszcze wiele 
razy, będąc przewod-

nikiem po tej kolebce 
kultury. 

Mieliśmy tę satysfakcję, że 
szkołę opuszczali dobrze przygo-
towani do pracy absolwenci, a nie-
którzy podejmowali dalszą naukę, 
kończyli studia wyższe. 

Prężnie działały komisje 
przedmiotowe, a zwłaszcza ko-
misja przedmiotów zawodowych 
pod przewodnictwem mgr inż. 
Ewy Laszczak. Nowatorskie lekcje 

koleżeńskie i działalność 
szkolnego koła 

SIMP dawa-
ły możliwość 
wymiany do-
ś w i a d c z e ń 
zawodowych.

U c z n i o -
wie szkoły 
pod opieką 
mgr inż. Li-
dii Belniak 
o d n o s i -
li sukcesy 
w Turnie-
ju Wiedzy 
o  W y n a -
lazczości. 

Absolwenci technikum z 1997 
roku, Daniel Popielarz i Dariusz 
Przybyło dotarli do szczebla ogól-
nopolskiego, gdzie reprezento-
wali województwo nowosądeckie. 
Transformacja ustrojowa przynio-

sła istotne zmiany 
w  funkc jo -

n o w a n i u 
s z k o ł y . 
F a b r y k a 
przekaza-
ła placów-
kę Kura-
t o r i u m . 
Na mapie 
szkół ziemi 
gor l ick ie j 
p o j a w i ł a 
się „no-
wa-stara 
s z k o ł a ” 
– Zespół 

S z k ó ł 
Technicznych im. 

Wincentego Pola w Gorlicach, do 
dziś potocznie mówi się jeszcze 
„przyzakładówka” w Gliniku. 

Przykrym momentem w życiu 
naszej szkolnej społeczności była 
nagła śmierć dyrektora Kazimie-
rza Złotka w październiku 1996 
roku. 

Wcześniej odeszły od nas 
koleżanki Hania Sarnecka- ma-
tematyczka i Hania Maniak- na-
uczycielka przedmiotów zawodo-
wych- elektrycznych. 

Kiedy myślę o ich śmierci, 
przypominam sobie słowa z książ-
ki „Ziemia, planeta ludzi”: „Każde 
istnienie, gdy przychodzi jego ko-
lej, pęka jak strąk i oddaje swoje 
ziarna”. 

Wszyscy będziemy takimi 
„strąkami”. Patrzę na szkołę jak 
na żywy organizm, który się zmie-
nia, dojrzewa, doskonali. Tworzy-
li i tworzą go ludzie oddani swo-
jej pasji, swojemu powołaniu. Nie 
mogłam wspomnieć wszystkich, 
z którymi pracowałam, ale noszę 
ich w sercu.

Anna Chruściel
/ Dyrektor ZST w latach 1997 – 2001/
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Jubileusz 10-lecia 
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej 

im. W. Pola w Lublinie 

Na zaproszenie Rektora 
i Kanclerza Założyciela Wyższej 
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej 
im. W. Pola w Lublinie przedsta-
wiciele naszej szkoły w osobach 
Pani Dyrektor Renaty Stępień 
i Małgorzaty Kukuły - Jasińskiej 
wzięli udział w uroczystościach 
Inauguracji Roku Akademickiego 
2010/2011 i jubileuszu 10-lecia 
uczelni.

Uroczystość miała miej-
sce 24 października 2010 r. 
i rozpoczęła się Mszą świętą 
celebrowaną przez J. E. Ks. 
Abp. prof. dr hab. Józefa Ży-
cińskiego, Metropolitę Lubel-
skiego. 

W auli Wyższej Szko-
ły Społeczno-Przyrodniczej 
otwarcia uroczystości doko-
nał JM Rektor prof. dr hab. 
Witold Kłaczewski, a Kanc-
lerz - Założyciel - doc. Hen-
ryk Stefanek w swoim wystą-
pieniu podsumował 10-lecie 
działalności uczelni. Z tej 
okazji na ręce Rektora zo-
stały złożone liczne życzenia 
i wyrazy uznania. Wśród Gości, 
zabierających głos podczas Inau-
guracji, była także Pani Dyrektor 

Renata Stępień, która w imieniu 
społeczności szkolnej złożyła i od-
czytała list gratulacyjny. 

Kolejnym punktem uroczysto-
ści było wręczenie medali osobom 
zasłużonym dla uczelni oraz dy-
plomów magisterskich i licencjac-
kich najlepszym absolwentom. 
Następnie odbyło się ślubowanie 
i przyjęcie w poczet uczelni stu-

dentów I roku, czyli immatrykula-
cja. Tradycyjnie na zakończenie 
odśpiewano Gaudeamus Igitur 

i przedstawiono wykład inaugura-
cyjny.

Wyższa Szkoła Społecz-
no- Przyrodnicza w Lublinie już 
od 2007 roku jest zaprzyjaźnio-
ną uczelnią, z którą łączy nas nie 
tylko osoba wspólnego patrona. 
Wspaniały dorobek Wincentego 
Pola jest dla ZST twórczą inspi-
racją do podejmowania dalszych 

działań i wspólnych przed-
sięwzięć na rzecz współ-
pracy w dziedzinie eduka-
cji. 

Pobyt w Lublinie wią-
zał się również z odwiedzi-
nami dworku Wincentego 
Pola, gdzie mieści się mu-
zeum bibliograficzne. Dzię-
ki uprzejmości pani Graży-
ny Połuszejko - kierownika 
muzeum mieliśmy okazję 
zwiedzać i podziwiać boga-
te zbiory. Z wielkim zaan-
gażowaniem i prawdziwą 
pasją pani kierownik opro-
wadziła nas po muzeum 
i opowiadała historię ro-
dziny Polów. Wyjątkowym 

przewodnikiem była również pani 
Danuta Słomińska, praprawnucz-
ka Wincentego Pola.

Dyrektor ZST im W. Pola Renata Stępień i Małgorzata Kukuła – Jasińska na uroczystościach Inauguracji Roku Akademickiego 
2010/2011 i jubileuszu 10-lecia uczelni.

Przed dworkiem Wincentego Pola w Lublinie
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Umowa o współpracy

W dniu 26 maja 2011 r. Pani Dy-
rektor Zespołu Szkół Technicznych 
im. Wincentego Pola w Gorlicach – 
Renata Stępień podpisała umowę 
o współpracy z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

Ze strony uczelni porozumienie 
podpisała Pani doc. dr Zdzisława 
Zacłona –prorektor ds. nauki, roz-
woju i współpracy Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu. 

W tej uroczystej chwili oprócz 
dyrekcji naszej szkoły i Pani pro-
rektor uczestniczyły władze uczelni, 
a także przedstawiciele LO z Lima-
nowej – drugiej obok ZST szkoły, 
która w tym dniu podpisała umowę 
o patronacie naukowym.

Efektem tej współpracy jest ob-
jęcie Zespołu Szkół Technicznych 
im. Wincentego Pola w Gorlicach 
patronatem naukowym przez Pań-

stwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Nowym Sączu. Dzięki temu- jak 
czytamy w porozumieniu - nasi na-
uczyciele i uczniowie będą mieli 
możliwość korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych, a także z doradz-
twa naukowego i metodycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej. Dodatkowo młodzież, ubie-
gająca się o przyjęcie na studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej, będzie mogła korzystać 
z preferencji, w przypadku równej 
ilości punktów osiągniętych przez 
kandydatów. Szkoła otrzyma zbior-
cze informacje o postępach w na-
uce swoich absolwentów. Przedsta-
wiciele dyrekcji, 
n a u c z y c i e l i 
i młodzieży 
będą mo-
gli także 
brać udział 

w ważnych dla uczelni uroczysto-
ściach, wykładach otwartych, se-
sjach czy pracy Studenckich Kół 
Naukowych. Zyskamy także możli-
wość współtworzenia tematyki wy-
kładów dla naszych uczniów.

Współpraca rozpoczęła się 
atrakcyjnie od Festiwalu Nauki, 
który odbył się na sądeckim rynku, 
a także w Instytucie Językowym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej.

Tym samym dołączyliśmy do 
elitarnego grona szkół objętych Na-
ukowym Patronatem Państwowej 
Wyższej Szkoły 
Zawodowej i li-
czymy na cie-
kawą, owocną 
wymianę do-
świadczeń.

Podpisanie porozumienia przez 
doc. dr Zdzisławę Zacłonę –

prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy 
PWSZ w Nowym Sączu 

i mgr Renatę Stępień- dyrektora ZST 
im. W. Pola w Gorlicach
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Planowanie kariery zawodowej
W ramach Kampanii Społecznej 

„Czas na plan.pl - decyduj o swo-
jej przyszłości” w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie zorganizowano warsztaty 
propagujące szerzenie informacji 
na temat właściwego planowania 
kariery zawodowej młodych osób. 
W dniu 19 maja 2011 roku ucznio-
wie klasy III b T pod opieką Małgo-
rzaty Kukuły-Jasińskiej i Doroty Zi-
mowskiej wzięli udział w spotkaniu, 
które miało na celu uświadomienie 
uczniom i absolwentom szkół śred-
nich wagi trafności wyboru przyszło-
ściowych kierunków studiów. 

Zajęcia obejmowały nastę-
pujące zagadnienia: sytuacja 
na rynku pracy, edukacja i wy-
bór zawodu oraz kierunki przy-
szłości. Młodzież zapoznała 
się z sytuacją na rynku krajo-
wym i lokalnym, otrzymała po-
rady i praktyczne informacje, 
wzięła udział w warsztatach 
„Przekuć edukację w życiowy 
sukces”, wykonywała ćwicze-
nia psychologiczne związane z pro-
filem zainteresowań i preferencji za-
wodowych. Prowadzący spotkanie: 
Ewa Podgórska i Krzysztof Tokarz 

- doradcy zawodowi - analizowali 
zapotrzebowanie na zawody, mówili 
o kierunkach dalszego kształcenia 
i szansach na rynku pracy w zależ-
ności od wykształcenia.

Targi Maturzystów
Tradycją naszej szkoły stał się 

coroczny udział młodzieży w Salo-
nie Maturzystów Perspektywy 2010. 
I tak było w tym roku. W dniu 7. 09. 
2010r. grupa 17 maturzystów z kla-
sy IVT pod opieką Małgorzaty Kuku-
ły – Jasińskiej wzięła udział w ogól-
nopolskiej kampanii informacyjnej 
Salon Maturzystów Perspektywy 
2010. W budynku Auditorium Maxi-
mum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
zgromadziło się tysiące młodych lu-
dzi zainteresowanych świadomym 
budowaniem swojej ścieżki eduka-
cyjnej. Uczniowie mieli możliwość 
zapoznania się z ofertą edukacyjną 
oraz wymaganiami rekrutacyjnymi 
większości polskich uczelni. Prym 
wiodły publiczne uczelnie akade-
mickie z regionu – Akademia Gór-
niczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-

szica, Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Politechnika Krakowska, Uniwer-
sytet Ekonomiczny, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Papie-
ski Jana Pawła II, Uniwersytet Pe-
dagogiczny, Uniwersytet Rolniczy. 
Swoją ofertę zaprezentowały tak-
że najważniejsze krakowskie nie-
publiczne uczelnie zawodowe.  
O absolwentów małopolskich szkół 
ponadgimnazjalnych starała się tak-
że politechnika z Rzeszowa, Szko-
ła Wyższa Psychologii Społecznej 
z Warszawy, Uniwersytet Humani-
styczno-Przyrodniczy w Kielcach 
oraz Wyższa Szkoła Zarządzania 
Polish Open University i Szkoła 
Morska w Gdyni. Podczas Salonu 
można było zapoznać się z ofer-
tą przygotowaną przez partnerów 

Perspektyw – wydawnictwo Operon 
oraz Bank Pekao SA.

Grupa naszych maturzystów 
wzięła także udział w wykładzie Ma-
tura z języka polskiego 2011 popro-
wadzonym przez panią mgr Teresę 
Bulską-Leśniak – starszego egza-
minatora OKE Kraków. Wrzesień 
to dla maturzystów miesiąc decyzji, 
a udział w tego typu spotkaniach po-
zwala pozyskać informację „u źró-
dła” o tym, jak się przygotować do 
egzaminów maturalnych, jakich 
błędów unikać, co dla zdających 
z poprzednich lat było największym 
problemem. Wrzesień to najlepsza 
pora, żeby wyjaśnić wszelkie wąt-
pliwości, podjąć decyzje i spokojnie 
kontynuować przygotowania do ma-
tury. Kolejne Targi Maturzystów już 
w następnym roku.
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Projekty międzynarodowe
Przygotowania do włączenia się 

w nowy projekt Sokrates Comenius 
To już kolejna edycja progra-

mu Sokrates Comenius w ZST. 
Tym razem nasi przedstawiciele: 
Wioletta Stabach – Wójcik i Ma-
rek Potempa udali się do Turcji. 
To dopiero I przygotowawcze 
spotkanie w ramach projektu 
„Europejskie nastolatki, euro-
pejska tożsa-

mość”. Oprócz przedstawicieli 
szkoły goszczącej – Mustafa Ke-
mal School w Ankarze uczestni-
kami spotkania byli nauczycie-
le ze szkoły muzycznej w Grecji 
oraz pedagodzy z Anglii. Pierw-
szą wizytę zaplanowano w Polsce 

w październiku 
2011 roku. 

Głównym ce-
lem projektu So-
krates Comenius 
jest zdiagnozowanie 
problemów, z który-

mi borykają się młodzi ludzie 
oraz próba znalezienia metod 
ich zapobiegania, a także po-

moc w ich rozwiązywa-
niu. Ważnym zadaniem 
będzie również promo-
wanie zdrowego stylu 
życia oraz uświado-
mienie młodzieży 
zagrożeń związa-
nych z używaniem 
szkodliwych sub-
stancji, takich 
jak: alkohol, nar-
kotyki, dopa-
lacze czy pa-
pierosy. Duże 
z n a c z e n i e 
będzie mia-
ło również 
p r z e c i w -
d z i a ł a n i e 

uzależnieniom 
od Internetu czy gier kom-

puterowych.

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt „Chrońmy Środowi-
sko od Zanieczyszczeń – Ambitny 
Plan” realizowany jest w ramach 
Programu Unijnego Leonardo da 
Vinci w latach 2009 - 2011. W pro-
jekcie brali udział przedstawiciele: 
Szwecji, Turcji, Słowenii i Polski.

Projekt dotyczy wykonania in-
stalacji przemysłowej do przerobu 
zużytego oleju roślinnego na bio-
paliwo przydatne do napędu silni-
ków dieslowskich oraz do ogrze-
wania. Ponadto przedsięwzięcie 
ma na celu rozwijanie świadomo- Spotkanie w Polsce - radość z wyprodukowanego biopaliwa
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ści potrzeby ochrony środowiska 
naturalnego i ponownego wyko-
rzystania odpadów wśród mło-
dzieży szkolnej oraz społeczności 
lokalnej poprzez propagowanie 
przebiegu jego realizacji i wyni-
ków za pośrednictwem środków 
masowego przekazu, takich jak: 
telewizja, prasa regionalna oraz 
Internet. Dodatkowo uczestnicy 
projektu poznają kulturę krajów 
partnerskich oraz zwiedzają za-
przyjaźnione szkoły.

Pierwsza wizyta partnerska 
miała miejsce w Polsce w naszej 
szkole w dniach od 14 do 18 lutego 
2010. Goście z zaprzyjaźnionych 
szkół uczestniczyli w zajęciach 
z użycia programu do projektowa-
nia AUTO – CAD, programowania 
w języku Delhi, spawania metodą 
Mag, toczenia na tokarce manu-
alnej. Część praktyczna zajęć od-
bywała się w CKPiU w Gorlicach. 
Ponadto goście oglądnęli program 
artystyczny przygotowany przez 
młodzież naszej szkoły i wzię-
li udział w kuligu w Regietowie. 
Ostatni dzień pobytu młodzież 
z zaprzyjaźnionych szkół spędziła 
w Krakowie, gdzie poznała zabytki 
miasta i jego historię.

Druga wizyta odbyła się 
w Szwecji. Wzięło w niej udział 
trzech uczniów z Polski. Poza 
zajęciami typowymi dla projektu, 
a związanymi z produkcją biopa-
liwa, uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzenia jednej z najnowocze-
śniejszych spalarni śmieci, która 
jest tak zautomatyzowana, że do 

zapewnienia jej ciągłego funkcjo-
nowania wystarczą trzy osoby ob-
sługi. Fascynował nas również wy-
soki standard wyposażenia szkoły 
oraz bardzo serdeczne i swobod-
ne relacje między uczniami i na-
uczycielami.

W tym roku szkolnym w dniach 
od 27 września do 1 października 
2010 r. miała miejsce trzecia wi-
zyta robocza projektu „Chrońmy 
Środowisko od Zanieczyszczeń 
– Ambitny Plan”, realizowanego 
w ramach unijnego programu Le-
onardo da Vinci. Tym razem nasza 
młodzież z nauczycielami uda-
ła się do pięknego miasta Celje 
w Słowenii. W wyjeździe uczestni-
czyli uczniowie klasy II b T: Sylwe-
ster Ćwiklik, Tomasz Kiwacz, Ka-
rol Kmak i Wojciech Jędrzejowski 
pod opieką Roberta Chrząszcza 
i Marka Potempy.

Pierwsze wrażenia z poby-
tu w Słowenii oddaje wypowiedź 
opiekuna:

„Spacer po mieście Celje po-
kazał, że choć liczy ono zaledwie 
40 tysięcy mieszkańców (około 10 
tysięcy więcej niż Gorlice) to jed-
nak rozmiarowo jest o wiele więk-
sze. Wysokie, nowoczesne pawi-
lony, szerokie ulice i skrzyżowania 
robią wrażenie, że znajdujemy 
się w jakiejś metropolii. Starówka 
pięknie odrestaurowana, a na uli-
cach czysto i schludnie. Krajobraz 
podobny do naszego, jednak pa-
górki otaczające miasto wyższe, 
bardziej szpiczaste i gęściej po-
upychane. Na jednym z nich, na 
szczycie widnieją ruiny starego 
zamczyska. Generalnie bardzo 

pięknie”.
M. Potempa

Przed szkołą w Uddevalle w Szwecji

Młody chemik
- Karol Kmak 

oczekuje na wyniki 
eksperymentu
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Za-
jęcia związa-

ne z projektem odbywały 
się głównie w szkolnej pracowni 
chemicznej, gdzie produkowano 
biopaliwo. Dodatkowo szkoła sło-
weńska przeprowadziła proces 
wstępnego określenia kwasowo-
ści oleju roślinnego poddawanego 
przeróbce, co zwiększa czystość 
uzyskanego biopaliwa. Prezenta-
cje prowadzone z użyciem przy-
gotowanego wcześniej filmu 
znacznie podniosły efektywność 
pracy i uatrakcyjniły zajęcia. Po-
nadto praca w międzynarodowych 
zespołach mobilizowała uczniów 
do komunikowania się w języku 
angielskim. 

Wizyta w Słowenii była nie-
zapomnianym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników. Oto wy-
powiedzi niektórych z nich:

„W trakcie pobytu w Słowenii 
mieliśmy możliwość obejrzenia 
zbiorów regionalnych muzeów, 
starożytnych ruin oraz malowideł 
z XV wieku. Jednak największe 
wrażenie zrobiła na mnie jaskinia 

P o -
s t o j n s k a 

Jama, jedna z najwięk-
szych w Europie, bo mierząca 20 
km długości. Pędząc kolejką wą-
skotorową przez wąskie tunele 
i olbrzymie, wspaniale oświetlone 
groty, starałem się dostrzec kable, 
rury czy lampy. Bezskutecznie. 
Wszystko sprawiało wrażenie nie-
tkniętego ludzką ręką”.

Karol Kmak

„Podziw budziła nowoczesna 
pompa ciepła, której zasady dzia-
łania przedstawiono nam w pry-
watnym zakładzie produkcyjnym. 
Jest to najbardziej ekologiczne 
urządzenie do pozyskiwania ener-
gii - pobiera ciepło z ziemi i ogrze-
wa nim wodę i mieszka-
nia. Efektywność pompy 
ciepła sięga 600%.”

Tomasz Kiwacz

Czwarta wizy-
ta robocza projektu 
Leonardo da Vinci 
odbyła się w Turcji 
w dniach od 21 do 
28 marca 2011r. 
Nasi przedstawi-
ciele: Joanna Si-

tar-
c z y k , 
Izabela Stypa i Da-
wid Michalik pod opieką Wioletty 
Stabach – Wójcik i Marka Potem-
py uczestniczyli w realizacji za-
łożeń projektu. Na tym spotkaniu 
stosunkowo niewiele czasu po-
święcono zagadnieniu produkcji 
biopaliwa. Większy nacisk położo-
no na analizę prawnych aspektów 
stojących na drodze popularyzacji 
poszukiwania alternatywnych źró-
deł energii. 

W czerwcu w Uddevalle 
w Szwecji odbyło się spotkanie 
podsumowujące prace w ramach 
projektu. Do 30 września 2011 
roku nasi koordynatorzy muszą 

złożyć raport końcowy.
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Projekty unijne
W roku szkolnym 2010/2011 

ZST brał udział aż w dwóch pro-
jektach mających na celu wzmoc-
nienie kształcenia zawodowego. 
Skończyliśmy realizację projek-
tu „Perspektywa - nowa jakość 
kształcenia zawodowego uczniów 
w powiecie gorlickim” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego oraz rozpoczęliśmy 
wdrażanie projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Mało-
polsce” realizowanego w ramach 
działania 9.2. Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Liderem 
Szkolnym Projektów jest Rafał 
Warzecha.

W ramach programu Per-
spektywa uczniowie skorzysta-
li ze szkoleń w następujących 
dziedzinach: przedsiębiorczości, 
języków obcych, zajęć kompu-
terowych, kursów spawania me-
todą MAG oraz obsługi obrabia-
rek CNC. Dodatkowo młodzież 
mogła uczestniczyć w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych 
i specjalistycznych z matematyki, 
programowania obrabiarek stero-
wanych numerycznie oraz wybra-
nych przedmiotów zawodowych. 

Z kolei w ramach projektu Mo-
dernizacja Kształcenia Zawodo-
wego w Małopolsce zorganizo-
wane zostały następujące formy 
wsparcia: kurs spawania metodą 
MAG dla 24 osób i kurs SEP dla 
12 uczniów. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Największym zainteresowa-
niem cieszył się w naszej szko-
le kurs spawania metodą MAG. 
Książeczki spawacza uzyskało 
130 uczniów. Na początku zaję-
cia odbywały się w warsztatach 
szkolnych, które w trakcie trwania 
projektu zostały przekształcone 
w samodzielną jednostkę o na-
zwie „ Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego”. Chęt-
nych na kurs było zawsze więcej 
niż miejsc, dlatego staraliśmy się 
o dodatkowe środki z oszczędno-
ści w projekcie i dzięki temu kurs 
ukończyli wszyscy chętni, którzy 
spełniali wymóg wiekowy. Niestety 
kilku uczniów, którym bardzo zale-
żało na uprawnieniach spawacza, 
odpadło już po badaniach lekar-
skich ze względu na stan zdrowia. 
Wypowiedzi uczestników kursów 
świadczą o dużym zainteresowa-
niu taką formą podnoszenia kwa-
lifikacji:

„Ten kurs 
to była świet-
na sprawa, 
m o g ł e m 
p o d n i e ś ć 
s w o j e  
kwal ifi-
kacje i nic 
za to nie 
zapłacić” - 
uczeń klasy III 
ZSZ.

„Chciałem koniecz-
nie zdobyć uprawnienia spawa-
cza, bo już pracuję w warsztacie 
samochodowym. Gdy pojawiła 
się okazja, by zrobić kurs za dar-
mo, bałem się, że się nie dosta-
nę, bo miałem słabą średnią ocen, 
ale zorganizowano dodatkowe 
szkolenie i mam swój certyfikat” - 
uczeń klasy IIIT

„Warto zdobyć uprawnienia 
spawacza, bo jest bardzo dużo 
ofert pracy, nawet za granicą i to 
dobrze płatnych”- uczeń klasy II T

„Wzbogaciłam słownictwo, 
wyćwiczyłam długie wypowiedzi. 
Myślę, że łatwiej będzie mi zdać 
maturę z angielskiego dzięki tym 
dodatkowym zajęciom” - uczenni-
ca klasy II T.
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Lokalny Instytut
 Przedsiębiorczości Cisco 

W ramach podpisanej umowy 
uczniowie mają możliwość: 

• uzyskania stałego dostępu 
do platformy e-learningowej 
Moodle i udziału w kursie 
„Zakładam własną firmę”,

• korzystania z platformy ko-
munikacji umożliwiającej 
zdalne prowadzenie wybra-
nych fragmentów kursów 
(Webex),

• uzyskania międzynarodowe-
go certyfikatu potwierdzają-
cego ukończenie szkolenia. 

Realizowany przez Lokalny 
Instytut kurs „Zakładanie własnej 
firmy” dotyczy zagadnień związa-
nych z rozpoczynaniem działal-
ności gospodarczej. Uczestnicy 
szkolenia analizują swoje idee biz-
nesowe, definiują, jakie produkty 
i usługi chcą oferować na rynku, 
tworzą plany biznesowe oraz po-
znają możliwości ich finansowania. 

W roku szkolnym 2010/2011 
rozpoczęła się I edycja kursu, 
w której bierze udział 10 uczniów 
i będzie ona kontynuowana do 
października. Uczestnicy po za-
kończeniu poszczególnych modu-
łów otrzymają certyfikaty. 

Na mocy umowy pomiędzy 
ZST w Gorlicach i Centrum Szko-
leniowym Instytutu Przedsię-
biorczości Cisco działającym 
przy Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania z siedzibą w Rze-
szowie powstał w naszej Szko-
le Lokalny Instytut Przedsiębior-
czości Cisco, którego trenerem 
i koordynatorem są panie Renata 
Stępień i Małgorzata Kukuła-Ja-
sińska.

Sieciowa 
Akademia Cisco 

W styczniu 2011 r. dwóch na-
uczycieli Zespołu Szkół Technicz-
nych(Rafał Warzecha, Robert 
Chrząszcz) odbyło szkolenie pro-
wadzone przez przedstawicieli fir-
my CISCO w Krakowie. Wynikiem 
szkolenia było uzyskanie certyfi-
katu instruktora w Wirtualnej Aka-
demii CISCO w zakresie przepro-

wadzenia szkoleń i egzaminów na 
certyfikat - IT Essentials: PC Har-
dware and Software. Od marca 
do maja 2011r. 14 uczniów z kla-
sy IVT(grupa informatyków) od-
było szkolenie i uzyskało powyż-
szy certyfikat. Podczas szkolenia 
uczniowie zapoznawali się z ko-
lejnymi rozdziałami kursu, zdając 

egzaminy cząstkowe przygoto-
wane do każdego rozdziału. Po 
zakończeniu szkolenia uczniowie 
musieli zdać „egzamin finałowy”, 
obejmujący treści z całości za-
gadnień dotyczących sprzętu oraz 
oprogramowania komputera poru-
szanych w kursie IT Essentials.
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Co w samorządzie piszczy?
Góra Grosza

Nasz samorząd pod opieką 
Michała Wolskiego włączył się 
w akcję zbierania monet, zor-
ganizowaną przez Towarzystwo 
„Nasz Dom”. Zbiórka miała po-
móc Rodzinnym Domom Dziec-
ka. Wszystkim, którzy przyłączyli 
się do akcji udało się zebrać pra-
wie dwieście złotych. Jest to może 
nieduża kwota, ale akcja uświado-
miła uczniom, że nawet najdrob-
niejsze monety zebrane w dużej 
liczbie mogą stworzyć ogromny 
fundusz i pomóc koleżankom i ko-
legom w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej.

Ekoszkoła

W tym roku szkolnym ZST 
wziął udział w Akcji Ekoszkoły, któ-
rej celem jest zbiórka niepotrzeb-
nych już użytkownikom telefonów 
komórkowych. W zamian za nie 
szkoła może otrzymać sprzęt spor-
towy, pomoce edukacyjne i na-
ukowe. W ramach Akcji przedsta-
wiciele samorządu prezentowali 
materiały informacyjne na temat 
zmian w środowisku naturalnym 
spowodowanych szkodliwą dzia-
łalnością człowieka. W przystępny 
sposób uświadomili kolegom skut-
ki nieodpowiedzialnego gospoda-
rowania sprzętem elektronicznym 
oraz przedstawili możliwości jego 

Bliskie spotkania z ekologią 

ponownego, zgodnego z przezna-
czeniem wykorzystania.

15 kwietnia nasi przedsta-
wiciele pod opieką Bogusława 
Matały wzięli udział w X Powia-
towej Sesji Ekologicznej w Bo-
bowej pod hasłem: „Od eko-
logii do medycyny i farmacji”. 
W tym samym dniu został roz-
strzygnięty III Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy Ekologicznej, w któ-
rym wzięli udział uczniowie klasy 
II b T: Sławomir Lisowicz i Łukasz 
Drąg. Celem konkursu było po-
szerzenie wiedzy z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska. 
Wyłoniono również zwycięzców 
konkursu plastycznego „Od ekolo-
gii do medycyny i farmacji”, w któ-
rym swoje prace zaprezentowali: 
Tomasz Czochór, Łukasz Drąg, 
Sławomir Lisowicz i Julita Rak. 
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W I semestrze tego roku 
szkolnego najlepsze wyniki w na-
uce osiągnęli: Mateusz Lisowicz 
- uczeń klasy Ia T i Dawid Przy-
bek z I b T, którzy otrzymali Sty-
pendium Starosty. Na finiszu roku 
szkolnego 2010/2011 najwyższą 
średnią (5.0) uzyskał Sławomir 
Lisowicz z klasy II b T i został wy-
typowany do stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Warto podkreślić, 
że coraz więcej uczniów ZST uzy-
skuje świadectwa z wyróżnieniem, 
wielu może poszczycić się średnią 
ocen powyżej 4.0. Nie są to tylko 
sukcesy uczących się w techni-
kum, w ZSZ systematycznie wzra-
sta liczba uczniów osiągających 
dobre wyniki w nauce. 

Nasi krwiodawcy

Najlepsi w nauce

Krew jest bezcennym lekiem. 
Z tym stwierdzeniem każdy z nas 
się zgadza. W jaki sposób jednak 
zachęcić innych do jej oddawa-
nia? Zaszczepić w młodych chęć 
niesienia bezinteresownej pomo-
cy? Na te pytania zna odpowiedź 
mgr Lucyna Duma, opiekunka 
Szkolnego Koła PCK i Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi w Zespo-
le Szkół Technicznych.

- Kiedy powstał Klub Honoro-
wych Dawców Krwi w ZST?

- W 1999 r. i do dziś działa nie-
przerwanie w naszej szkole.

- Jaka jest recepta na przycią-
gnięcie młodych ludzi do współ-
pracy?

- Zachęcam młodzież do wstą-
pienia w szeregi krwiodawców 
poprzez wskazanie potrzeb jed-
nostek służby zdrowia oraz ukazy-
wanie pozytywnych postaw ludzi, 
którzy ofiarowując krew, ratowa-
li życie. Nasza młodzież reaguje 
w każdej chwili na doraźną po-
trzebę, nawet osób prywatnych. 
Świadczy to o jej dużej wrażliwo-

 Mateusz Lisowicz – uczeń klasy Ia T

 Dawid Przybek – uczeń klasy Ib T

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest 
o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA... 
Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, 
będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

Jan Paweł II

ści i chęci niesienia bezinteresow-
nej pomocy. Bardzo często nasi 
absolwenci kontynuują ideę krwio-
dawstwa poza szkołą.

- Proszę opowiedzieć o naj-
większych sukcesach Pani pod-
opiecznych.

- W czasie obchodów Gor-
lickich Dni Honorowego Krwio-

 18 

Z życia szko
ły



 19 

Z 
ży

ci
a 

sz
ko

ły

Dzień roboczy

dawstwa w 2010 r. nasz szkol-
ny klub HDK został wyróżniony 
i odznaczony za swoją aktywną 
działalność. W uroczystościach 
udział wzięła pani dyrektor Rena-
ta Stępień oraz przedstawiciele 
młodzieży: Kacper Woźniak i Łu-
kasz Chrząścik - uczniowie kl IV. 
Uchwałą Kapituły Odznaki Ho-
norowej PCK otrzymaliśmy od-
znaczenie III stopnia jako jedyna 
szkoła ponadgimnazjalna w po-
wiecie oraz Puchar i dyplom za 

udział w ogólnopolskim turnieju 
ZR PCK Małopolska Krew Ratuje 
Życie. Wcześniej w 2006r. otrzy-
maliśmy odznaczenie IV stopnia. 
Z kolei 22 listopada 2001r. w ZST 
odbyła się największa akcja ho-
norowego oddawania krwi w wo-
jewództwie małopolskim. Każde-
go roku uczestniczymy również 
w konkursie „Młoda krew ratuje ży-
cie”, zawsze jesteśmy w pierwszej 
piątce, a nawet kilka razy zajmo-
waliśmy pierwsze miejsca. Nasza 

młodzież rokrocznie oddaje około 
70 litrów krwi. Ponadto uczestni-
czymy we wszystkich konkursach 
powiatowych i wojewódzkich, zaj-
mując wysokie lokaty. To powód 
do dumy.
- Plany na przyszłość?
- Chcemy kontynuować aktywną 
pracę na rzecz popularyzacji 
krwiodawstwa w środowisku, 
utrzymać pozycję lidera 
w powiecie i województwie.
- Dziękuję za rozmowę.

Jak zostać poliglotą?
Uczenie się języków obcych 

to nie lada wyzwanie. Wie o tym 
każdy, kto stara się zgłębić tajni-
ki mowy Szekspira czy Goethego. 
Dla wielu z nas jest to prawdziwa 
pięta Achillesa. Wychodząc na-
przeciw społecznym zapotrzebo-
waniom, dydaktycy tworzą coraz 
skuteczniejsze metody nauczania 
języków obcych. Twórcą programu 
komputerowego wspomagające-
go nauczanie języka angielskiego 
jest Marek Potempa, nauczyciel 
w ZST.

- Proszę przybliżyć ogólne za-
łożenia Pana metody.

- System Uczący „Alph” jest 
internetowym programem kompu-
terowym wspomagającym naukę 
języka angielskiego w szkołach 
średnich i gimnazjalnych poprzez 
ćwiczenie tłumaczenia i wypowia-
dania zdań (słuchanie i powtarza-
nie) oraz ich aktywnego budowa-
nia.

- Na bazie jakich podręczni-
ków można korzystać z systemu?

- System jest dostosowany do 
realizacji materiału z dowolnym 
podręcznikiem, co oznacza, że 
aby zacząć stosować „Alpha” 
na swoich lekcjach nie trze-
ba rezygnować z dotych-
czasowych przyzwycza-
jeń dydaktycznych

- W jakim tempie 
można przyswajać 
nowe słownictwo?

- Każda jednostka metodycz-
na Systemu Uczącego „Alph” (toż-
sama z jednostką metodyczną 
podręcznika, którego używa się) 
wyposaża ucznia w aktywną zna-
jomość zakresu słownictwa (od 
40 do 100 słówek i zwrotów) oraz 
konstruowania i wypowiadania 
kombinacji zdań różnego typu (od 
30 do 100). 

- Jakie korzyści dla ucznia wy-
nikają z tego, że „Alph” jest pro-
gramem komputerowym pracują-
cym za pośrednictwem Internetu?

- To daje możliwość pracy 
w domu, u kolegi, w klasie czy 
w szkolnej pracowni multimedial-
nej, pozostając przez cały czas 
pod kontrolą nauczyciela, który 
zawsze ma do wglądu (przez stro-
nę internetową) dane na temat 
czasu jego pracy i osiągniętych 
rezultatów. Dzięki temu uczniowie 
słabsi będą mogli poświęcić na 
naukę większą ilość czasu, a zdol-
niejsi oczekiwany poziom wiedzy 
i umiejętności osiągną szybciej. 

- Proszę określić funkcję na-
uczyciela w pracy z „Alphem”.

- Od uczącego zależy na ilu 
lekcjach ję-
zyka po-

zwoli uczniom pracować z Syste-
mem Uczącym „Alph”, a ile czasu 
przeznaczy na konwersacje z uży-
ciem wyuczonych na systemie 
zwrotów,na lekcje z zastosowa-
niem metod aktywizujących czy 
na zajęcia konwencjonalne. Pod-
stawowym kryterium powinna być 
skuteczność pracy. 

- Jakie są możliwości pracy 
z uczniami dysfunkcyjnymi?

System daje możliwość zindy-
widualizowania podejścia nauczy-
ciela do ucznia. Gdy cała klasa jest 
skupiona na pracy z „Alphem”, ma 
się czas na to, żeby wyjaśnić róż-
ne problemy słabszym uczniom.

Co może Pan powiedzieć 
o obsłudze technicznej systemu? 

Jest łatwa i szybka. Nawet po-
czątkujący użytkownik komputera 
sobie poradzi.

- Dziękuję za rozmowę.
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Spotkanie z MONAR-em

panem Maciejem Jurczakiem. 
Wykład „Wpływ dopalaczy i nar-
kotyków na organizm człowieka” 

przybliżył naszym uczniom tę trud-
ną problematykę.

12 kwietnia w sali gimnastycz-
nej odbyło się spotkanie młodzie-
ży z pracownikiem MONAR-u, 

Droga do gwiazd

Nas i 
przedstawiciele już 

po raz drugi wzięli 
udział w sesji popu-
larnonaukowej „Dro-
ga do gwiazd”, zor-
ganizowanej przez 
Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Zespo-
le Szkół w Stróżów-
ce 25 maja 2011 r. 

Jej celem było rozbudze-
nie w uczniach zaintere-
sowania astronomią, po-
dzielenie się wiedzą oraz 
wymiana doświadczeń. 
W sesji wzięli udział: 
Ewelina Pawłowska z kl. 
II c T oraz Tomasz Sa-
kowski, uczeń kl. III ZSZ 
pod opieką nauczyciela 
fizyki - Bożeny Szpili.

Uczennica Eweli-
na Pawłowska zapre-

zentowała przygotowaną przez 
siebie prezentację multimedialną 
„Na piechotę do gwiazd”, w któ-
rej przedstawiła między innymi 
zagadnienia związane z ewolucją 
gwiazd, znakami zodiaku, Słoń-
cem, Galaktykami, Gwiazdą Po-
larną, Małym i Dużym Wozem. Po 
zaprezentowaniu się 12 szkół na 
koniec sesji wykład wygłosiła pani 
Monika Maślaniec – astronom 
z Młodzieżowego Obserwatorium 
w Niepołomicach. Ciekawie przed-

stawiła znaki zodiaku, przy-
pominając, że od niedawna 
mamy 13 znak – Wężownik.

 

Baran idzie przed Bykiem
Po bliźniętach Raki
Lew przed Panną ucieka
To są letnie znaki
Waga, po niej Skorpion
Strzelec zimnem grozi
Koziorożec lód wiąże
Wodnik ryby mrozi
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Artystyczne zmagania

25 listopada 2010 r. Gabrie-
la Nowak otrzymała wyróżnienie 
w XXIX Gorlickim Konkursie Re-
cytatorskim za interpretację wier-
sza Mariana Czuchnowskiego 
„Szeptem”, przygotowaną pod kie-
runkiem Renaty Podobińskiej. 

Szkolna grupa teatralna „Bar-
bers” również nie zawiodła ocze-
kiwań i 15 lutego 2011r. na XI 

Powiatowym Konkursie Recyta-
torsko-Teatralnym im. Jana Paw-
ła II w kategorii „Teatr” uzyskała 
wyróżnienie. Członkowie zespołu 
w składzie: Gabriela Nowak (IIcT), 
Karolina Gryzło (IIcT), Natalia Ma-
staj (IIcT), Mirela Hajduk (IcT), Ar-
tur Obrzut (IcT), Sylwia Pianowska 
(IcT), Joanna Szczerba (IcT), Do-
minika Waz (IcT) zaprezentowali 

sceniczną wizję II cz. „Dziadów” 
A. Mickiewicza, sztukę głęboką 
w wymowie moralnej i skłaniającą 
do refleksji egzystencjalnej. Udział 
w konkursie posłużył młodzieży 
do rozwinięcia umiejętności te-
atralnych oraz przybliżył uczniom 
piękno twórczości Adama Mickie-
wicza. 

Rywalizacja konkursowa
W roku szkolnym 2010/2011 

wzięliśmy udział w XI Międzynaro-
dowym Konkursie Grafiki Kompu-
terowej i Fotografii Cyfrowej. Pra-
ca Jakuba Augustyna z kl. II b T na 
temat „Science Fiction – Magicz-
ny świat roślin i zwierząt” zajęła 
III miej-
sce.

Uczestnicy Konkursu Piosen-
ki Angielskiej o tematyce miło-
snej również nie zawiedli naszych 
oczekiwań – Joanna Szczerba 
z kl. I c T otrzymała wyróżnienie 
za interpretację piosenki „ Listen 
to your heart”.

Na turystycznym szlaku tak 
samo nie mieliśmy sobie równych. 
1 czerwca w XIII Rajdzie im. Jana 
Pawła II – Szlakami Beskidu Ni-
skiego w konkursie wiedzy tury-
stycznej I miejsce zajął Sławomir 

Lisowicz, a III - Tomasz Czochór, 
uczniowie klasy II b T.

Jak przystało na szko-
łę techniczną, dużym zain-
teresowaniem cieszą się 
u nas konkursy zawodowe. 
10 uczniów naszej szkoły 

zakwalifikowało się do eta-
pu okręgowego XXXVII Olim-

piady Wiedzy Technicznej. Ar-
tur Zbylut, uczeń klasy IV TZ 
w zawodach II stopnia otrzy-
mał najwyższą z naszych re-
prezentantów ocenę swojej pra-

cy i zabrakło 
mu tylko kilka 
punktów, aby 
zakwa l i fiko -
wać się do ko-
lejnego etapu 
olimpiady.

Warto rów-
nież poinformować, 
że w tym roku po 
raz pierwszy od wielu 
lat 10 uczniów wzię-
ło udział 
w  k o n -
kursie fi-
zycznym 
„Lwiątko”.
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Konkursy związane ze szkołą 
i patronem

górze, którego pomysłodawcą jest 
Roman Dziubina, a autorami re-
gulaminu są wymienieni wyżej na-
uczyciele ZST zostanie ogłoszony 
w kolejnym roku szkolnym. Chce-
my nim zainteresować jak najlicz-
niejszą grupę młodzieży, ponie-
waż w 2012 roku przypada 205 
rocznica urodzin i 140 rocznica 
śmierci Wincentego Pola – patro-
na Zespołu Szkół Technicznych, 
poety, doktora filozofii, profesora 
UJ, geografa, etnografa, botani-

ka, podróżnika i badacza, który na 
Ziemi Gorlickiej mieszkał i działał 
przez sześć lat swojego twórcze-
go życia. 

W bieżącym roku szkolnym 
nasi uczniowie wzięli udział w kon-
kursie zorganizowanym przez Ewę 
Przesławską i Renatę Rybczyk na 
opracowanie logo szkoły z okazji 
50–lecia jej istnienia. Do organi-
zatorów wpłynęły 54 prace. Roz-
strzygnięcie konkursu ze względu 
na dużą liczbę prac planowane 
jest na początek września.

Z kolei konkurs interdyscypli-
narny „Pieśń o ziemi naszej- Ziemi 
Gorlickiej” promujący Beskid i Po-

Uczymy się jak robić dobry rocznik

W tym roku 
szkolnym nasza 
delegacja: Justy-
na Trojanowicz 
i Gabriela Nowak 
wraz z opiekunką 
– Jolantą Probul-
ską wzięła udział 
w  w a r s z t a t a c h 
d z i e n n i k a r s k i c h 
zorganizowanych 
1 kwietnia przez 
Gazetę Krakow-
ską w Orange Imax 
Plaza w Krakowie. 
Wszystkich uczest-
ników przywitała 
Elżbieta Cegła, ko-
ordynator projektu. 

Najwięcej emo-
cji wzbudził zaim-
prowizowany wywiad 
z Adamem Małyszem, w którego 
wcielił się dziennikarz sportowy, 
Przemysław Franczak i odpowia-
dał młodym dziennikarzom na 
wszystkie pytania. Z kolei grafik 
– Bogdan Nowak omówił szkolne 
gazety, które tworzone są w syste-
mie Junior Media. Redaktor Anna 

Kajtoch opowiadała o pracy redak-
cji, a kierownik działu foto, Marcin 
Makówka zdradził tajemnicę, jak 
zrobić dobre zdjęcie prasowe.

Po zajęciach warsztatowych 
zostaliśmy zaproszeni na film 
„Sea Rex 3D: Podróż do prehisto-
rycznego świata”.

Warsztaty uświadomiły nam 
jeszcze bardziej, jaką potęgą jest 
słowo pisane, zwróciły uwagę na 
konieczność odpowiedzialności za 
nie, zachęciły do pracy nad wła-
snym warsztatem dziennikarskim. 
We wrześniu planujemy pracę nad 
nowym rocznikiem, wykorzystując 
możliwości wirtualnej redakcji.
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 Czas na teatr

W dniu 1 października 2010 r.  
odbyła się wycieczka klasy II 
a technikum do Sosnowca i Cho-
rzowa. W Sosnowcu uczniowie 
wraz z opiekunami: Jerzym Buba-
kiem i Wiesławem Stecem zwie-
dzili Międzynarodowe Targi Obra-
biarek i Narzędzi TOOLEX 2010. 
Na targach odbyły się m.in.: świa-
towa premiera drutowego centrum 
elektroerozyjego CUT 200 firmy 
GF Agie Charmilles, prezenta-

Teatr to wysoka forma rozryw-
ki, znana i ceniona już od staro-
żytności. Na przestrzeni wieków 
ulegał on znaczącym zmianom. 
Czy jednak współcześnie, przy 
wszechogarniającym postępie 
techniki i apetycie młodzieży na 
rozrywkę dostarczaną przez te-
lewizję i Internet, może cieszyć 
się popularnością? Okazuje się, 
że tak. Spektakl teatralny może 

zafascynować mło-
dego widza. Tak 
było w przypadku 
sztuki „Mayday II”, 
obejrzanej przez 
uczniów klas II c i III 
a technikum. Młodzież zwró-
ciła uwagę na to, że spektakl 
utrzymany był w lekkiej, komedio-
wej formie. Dotyczył współczesne-
go życia, przedstawiał problemy 

Wycieczki zawodowe
cja hydraulicznej oprawki narzę-
dziowej TENDO E compact od 
SCHUNK Intec, premiera oprogra-
mowania EDGECAM i RADAN na 
stoisku Nicom.

Natomiast w Chorzowie nasi 
uczniowie zwiedzili Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne 
im. Mikołaja Kopernika.

Kolejna edycja targów TO-
OLEX odbędzie się w październi-
ku 2011 r. Postaramy się tam być.

przeciętnej rodziny w groteskowej 
formie. Zachęcił do częstszych 
wyjazdów do teatru. 
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Wycieczki krajoznawcze
Wycieczka do Oświęcimia

Dnia 12 października 2010 
roku uczniowie klas II c T i III a T 
wraz z wychowawcami: Wiolettą 
Stabach – Wójcik i Bogusławem 
Matałą pojechali na wycieczkę do 
Oświęcimia. 

„Gdy dotarliśmy na miejsce, 
wszystkich przepełniała powaga 
i szacunek dla ludzi, którzy zgi-
nęli w niemieckim zespole obo-
zów koncentracyjnych. Nad bra-
mą wejściową przywitał nas napis: 
„Arbeit macht frei”. Ten sam, który 

w latach czterdzie-
stych ubiegłego 
stulecia otwierał 
drogę do nieludz-
kiej egzystencji 
wszystkim, których 
dowożono trans-
portami śmierci. To 
była niesamowita 
lekcja historii XX 
wieku. Żadna wy-
powiedź nie może oddać tego, co 
czuje człowiek, widząc zabawki, 

Na szlaku Skamieniałego Miasta

Kolejna wy-
cieczka szkol-
na odbyła się 
30 września 
2010r. Uczest-
niczyli w niej 
uczniowie klas 
I c TZ i I b ZSZ 
pod opieką Re-
naty Podobiń-
skiej oraz Jo-

anny Sochy. Celem wyprawy było 
poznanie regionu, „naszej małej 
ojczyzny”. Program imprezy obej-
mował zwiedzanie Muzeum Igna-
cego Paderewskiego w Kąśnej 
Dolnej, Muzeum Etnograficznego 
„Graciarnia w Jastrzębiej” oraz 
Muzeum Przyrodniczego w Cięż-
kowicach. Młodzież poznała rów-
nież rezerwat przyrody nieożywio-
nej „Skamieniałe miasto”.

Wspomnienia z Łańcuta

7 kwietnia 2011 roku uczniowie 
klasy Ib T pod opieką wychowaw-
czyni Lucyny Dumy i polonistki Re-
naty Rybczyk uczestniczyli w wy-
cieczce do Łańcuta i Rzeszowa. 
W Łańcucie powitały ich, widocz-
ne już z daleka, mury rezydencji 
pałacowej należącej niegdyś do 

rodu Lubomirskich i Potockich. 
Pałac w Łańcucie przyciągnął 
uwagę zwiedzających. Podziwiali 
bogate zbiory sztuki, rzemiosła ar-
tystycznego, broni - prezentowane 
w przepięknych wnętrzach. Wę-
drując poprzez reprezentacyjne 
sale i wspaniałe pokoje z różnych 

epok, i w różnych stylach (mię-
dzy innymi salę balową, sypialnię 
chińską, apartament turecki, pokój 
bilardowy, salon zimowy i gabi-
net zwierciadlany), słuchali histo-
rii zamku i opowieści związanych 
z jego właścicielami. Dowiedzieli 
się, że w przepięknej łańcuckiej 
rezydencji nakręcono kilka filmów, 
między innymi „Hrabinę Cosel” 
i „Trędowatą”. Wszystkie wnętrza 
zachwycały bogactwem zdobień 

i przestronnością. Kolejnym inte-
resującym miejscem w pałacu łań-
cuckim, które zobaczyli, była bi-
blioteka. Jej początki sięgają roku 

1747 i łączą się z osobą i księgo-
zbiorem Stanisława Lubomirskie-
go, który później wzbogaciła jego 
żona, Izabella z Czartoryskich Lu-

bomirska. Uczniowie mieli również 
możliwość zobaczyć zbiory sztuki 
cerkiewnej, ikony, tkaniny, księgi, 
rzeźby i rzemiosło z terenów Pol-

ski południowo-wschodniej. Rezy-
dencja łańcucka to nie tylko pałac. 
To także malowniczy, stary park 
krajobrazowy w stylu angielskim 
i ogrody z fontannami. Po przej-
ściu przez park uczniowie oglą-
dali stajnię i wozownię – jedną 

okulary, włosy bestialsko pomor-
dowanych niewinnych ludzi”.

Ewelina Pawłowska
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z największych w Euro-
pie. Niewątpliwie było to 
dla uczestników naszej 
wycieczki jedno z naj-
ciekawszych miejsc. 
Wszyscy zachwycali 
się powozem, w którym 
kiedyś jeździł Fryde-
ryk Chopin. Z Łańcuta 
udali się do Rzeszowa, 
aby w Teatrze im. W. 
Siemaszkowej obejrzeć 
szalenie dowcipną, bły-
skotliwą komedię o miło-
ści i zdradzie, o przyjaź-
ni, przemijaniu i radości 
życia. Pełne życiowej 
mądrości teksty, mo-
menty zaskakujące, śmiesz-
ne i wzruszające pozwoli-
ły spojrzeć na życie zupełnie 

Góry Świętokrzyskie
Wiosenne miesiące to już tra-

dycyjnie czas wycieczek i spotkań 
plenerowych naszych uczniów. 9 
i 10 maja młodzież I a T, I c T i II 
a T wraz z wychowawcami: Beatą 
Kosibą, Renatą Podobińską i Wie-
sławem Stecem wyruszyła w Góry 
Świętokrzyskie. Celem wycieczki 
było poznanie kultury i zabytków 
Sandomierza i Baranowa Sando-
mierskiego oraz osobliwości tych 
gór, którymi zachwycał się już Ste-
fan Żeromski. Uczniowie zwiedzi-
li Bazylikę Katedralną, Muzeum 
Diecezjalne, Rynek i podziemną 
trasę turystyczną w Sandomierzu, 
jak również Święty Krzyż i Świętą 
Katarzynę.

i n a c z e j . 
Ostatnim etapem 

wycieczki był nocny 

spacer uliczkami 
Rzeszowa w kierun-

ku autokaru. 
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Sukcesy sportowe
Rok szkolny 2010/2011 obfito-

wał w sukcesy sportowe naszych 
uczniów. 

9 listopada na zorganizowa-
nych w sali gimnastycznej GCK 
w Gorlicach Powiatowych Mistrzo-
stwach Tenisa Stołowego nasi za-
wodnicy zajęli III (Damian Woźniak 
z III b T), IV (Arkadiusz Trajdos 
z IV T) oraz V (Marzena Lisowicz 
z III b T) miej-
sce. 

Bardzo dobre wyniki uzyskali 
również nasi uczniowie w Indywi-
dualnych Powiatowych Biegach 
Przełajowych. W kategorii klas 
II nasz zawodnik Paweł Kudłaty 
przegrał tylko z utytułowanym na 
arenie ogólnopolskiej zawodni-
kiem z ZSZ w Gorlicach. 

Z kolei dziewczęta zajęły III 
miejsce, a chłopcy I w piłce halo-
wej w rywalizacji powiatowej. Obie 
drużyny trenują pod okiem An-
drzeja Kopczy.

Również w Powiatowych Za-
wodach w Piłkę Ręczną mężczyzn 
drużyna z naszej szkoły zajęła 
II miejsce. To kolejny w tym roku 
wspaniały wynik naszych reprezen-
tantów w grach zespołowych. Dru-
żyną opiekuje się Andrzej Kopcza. 

W tym roku ze względu na 
zniszczenie popowodziowe na sta-
dionie OSiR-u, VI Lekkoatletyczny 
Memoriał im. K. Świerzowskiego 
odbył się w Trzcinicy. W zawo-
dach uczestniczyła sześcioosobo-

wa ekipa. Pierwsze miejsca zajęli 
uczniowie: Jakub Kosiba 
w skoku wzwyż (192cm) 
oraz Sebastian Kraw-
czyk w rzucie oszcze-
pem, obaj z klasy 
I b T. Na podium 
znalazł się również 
Sylwester Ćwiklik 
z II b T (skok wzwyż, 
III miejsce) 

oraz Marek Zawisza z I b T (rzut 
dyskiem, III miejsce). Paweł Ku-
dłaty z klasy II a ZSZ w biegu na 
1500 m zajął wprawdzie 8 miej-
sce, ale rywalizował z najlepszy-
mi biegaczami w Polsce i uzyskał 
bardzo dobry wynik. 

 

Powiatowe Biegi Przełajowe - Paweł Kudłaty z klasy II a ZSZ
- II miejsce

Upragnione I miejsce w powiatowych 
zawodach w piłkę halową mężczyzn

Dziewczęta również dołożyły się do sukce-
sów w piłce halowej zajmując III miejsce 

w rywalizacji powiatowej!!!

W Lekkoatletycznych Mistrzostwach 
Powiatu  na szczególne wyróżnienie 

zasługuje Paweł Kudłaty - I miejsce w 
biegu na 1500mSebastian Krawczyk - II miejsce w rzucie 

oszczepem    
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Cykliczne wydarzenia z życia szkoły
„Koty na scenę”

Uczniowie pierw-
szych klas – to oni byli 
w centrum uwagi we 
wrześniu. Może byli 
trochę zagubieni 
w nowej rzeczywi-
stości, z podziwem 
i zazdrością patrzyli 
na koleżanki i kole-
gów ze starszych 
klas. Trochę „wy-
miętoszeni” przez 

kolegów, ale to 
wszystko prze-
cież z sympatii.

Przy betlejemskim żłóbku 
Tegoroczny występ z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia zgroma-
dził 21 grudnia całą społeczność 
szkolną. Program artystyczny Ko-
cham Boże Narodzenie został przy-
gotowany przez Ewę Przesławską 
i Zdzisława Szpakowskiego. Młodzi 
artyści wprowadzili nas w magiczny 
czas świąt. Skłonili do refleksji, że 
żyjemy w ciągłym pośpiechu za do-
brami doczesnymi, nie zważając na 
to, że ziemski czas powinniśmy wy-
korzystać do poszukiwania nieprze-
mijających wartości, a szczególnie 
sprzyja temu Boże Narodzenie.

 „Ja po prostu mam talent”

Tak może powiedzieć o sobie 
każdy. Niektórzy te talenty rozwi-
jają na co dzień, inni je dopiero 
odkrywają. 15 grudnia 2010 r. od-

były się I szkolne eliminacje 
przeglądu talentów na-

szych uczniów. Wystę-
pujący zaprezentowali 
się w trzech kategoriach: 

muzyka, ta-
n i e c , 

plastyka. Zwycięz-
cami zostali: Woj-
ciech Jędrzejowski, 

Sylwester Ćwi-
klik i Da-
m i a n 
A n t a s , 
którzy zaprezentowali muzykę instrumentalną. 

Organizatorzy: Dorota Zimowska i Bo-
gusław Matała kolejne eliminacje pla-

nują już za rok.
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Dzień Otwarty

 „Spoglądając wstecz i wybiegając w przyszłość”

Dnia 10 marca 2011r. na hali 
OSiR w Gorlicach już po raz dru-
gi odbyła się Giełda Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Brały w niej udział 
m.in. szkoły z Nowego Sącza, 
Bobowej, Biecza, Bystrej, Szym-
barku i Gorlic. Każda z placówek 
prezentowała swoje osiągnięcia, 
starając się zachęcić gimnazjali-
stów do bliższego zapoznania się 
z jej ofertą.

Zespół Szkół Technicznych 
prezentowały uczennice z klasy 
II o profilu – technik usług fryzjer-
skich. Przyciągały uwagę zwiedza-
jących, tworząc na głowach mo-

delek 
pod czujnym 

okiem instruktora awangardo-
we fryzury, a później prezentując 
je zgromadzonej publiczności. Ich 
koleżanki przy akompaniamencie 
szkolnego zespołu muzycznego 
uprzyjemniały śpiewem zwiedza-
nie gimnazjalistom.

Pod tym hasłem 29 kwietnia 
odbyła się uroczysta akademia 
przygotowana przez Agnieszkę 
Bombę i Jolantę Probulską, na 
której pożegnaliśmy uczniów kla-
sy IV. Młodsi koledzy życzyli ab-
solwentom, aby omijały ich troski, 
smutki i zwątpienia, a towarzyszy-
ły radość, zrozumienie, przyjaźń 
i jakże potrzebna nadzieja. 

Na tej samej uroczystości dy-
rektor Renata Stępień wręczyła 
również pierwsze certyfikaty po-
twierdzające uprawnienia ener-

Międzyszkolny Turniej Mówienia po angielsku

W tym 
dniu drzwi naszej szko-

ły również były szeroko otwarte dla 
młodszych kolegów. Można było 
obejrzeć sale lekcyjne i ich wypo-
sażenie, spróbować swoich sił na 
ściance wspinaczkowej, skorzy-
stać z wyposażenia siłowni, poroz-
mawiać z nauczycielami i uczniami 
ZST.

getyczne SEP, uzyskane przez 12 
uczniów po ukończeniu kursu zor-
ganizowanego w ramach projektu 
„Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w Małopolsce”.

Tradycyjnie już od trzech lat 
w ostatni piątek maja odbywa się 
w naszej szkole Międzyszkolny 
Turniej Mówienia po angielsku. 
Celem rywalizacji jest propago-
wanie umiejętności sprawnego 
mówienia w języku angielskim, 
sprawdzenie, w jakim stopniu 
uczniowie przyswajają materiał 
zawarty w podręczniku oraz pro-
mocja systemu komputerowego 
do wspomagania nauczania języ-
ka angielskiego w szkołach Alph-
korepetytor (www.alfalf.yoyo.pl). 

Zadaniem uczestników Tur-
nieju było przetłumaczenie dzie-
sięciu zdań z języka polskiego na 
angielski w jak najkrótszym cza-
sie. Zdania te były zbudowane ze 
zwrotów znajdujących się w pod-
ręcznikach, z których zawodni-
cy uczą się w swoich szkołach. 
Tym razem wypowiedzi rywalizu-
jących ze sobą uczniów oceniało 
jury w składzie: Joanna Zarycz-
ny - Moroń (nauczyciel języka 
angielskiego z MZS nr 5), Anna 
Stępień (nauczyciel z ZS w Kwia-
tonowicach) oraz jako przewodni-

cząca Wioletta Stabach - Wójcik 
- (nauczyciel ZST w Gorlicach). 
W Turnieju wzięło udział tylko 5 
z wcześniej zgłoszonych 10 osób. 
Pierwsze miejsce i nagrodę w wy-
sokości 100 zł zdobyła uczennica 
z ZS w Kwiatonowicach -Karolina 
Brach. 

Poza rozgrywkami na Turnie-
ju odbyła się również prezentacja 
nowego programu komputerowe-
go VideoAlph, który wykorzystuje 
filmy anglojęzyczne do nauczania 
języka angielskiego. Następna 
edycja już za rok. 
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 Powiatowy Turniej Motoryzacyjny

28 kwietnia już po raz dzie-
siąty odbył się w naszej szkole 
Powiatowy Turniej Motoryzacyjny. 
W rywalizacji o Puchar Starosty 
Gorlickiego wzięło udział 8 zespo-
łów ze szkół ponadgimnazjalnych 
naszego powiatu. Zespół Szkół 
Technicznych reprezentowały 
dwie drużyny. Regulamin konkur-
su obejmował: test pisemny z za-
sad ruchu drogowego, pierwszą 
pomoc, jazdę samochodem i sku-
terem oraz rozpoznawanie części. 

Najlepszą w rywalizacji kon-
kursowej okazała się nasza dru-
żyna w składzie: Piotr Ryba, Szy-
mon Szydłowski, Artur Zbylut, 
uczniowie klasy IV. Drugie miej-
sce wywalczył Zespół Szkół Nr1 
z Gorlic. Trzecie zajął nasz drugi 
skład: Mateusz Michalik, Witold 
Szura, Andrzej Zięba.

Dzień Sportu
W piątek 27 maja od-

był się tradycyjny 
Dzień Spor-
tu, po raz 
p i e r w s z y 
zorganizo-
wany w Eu-
ropejsk im 
Ty g o d n i u 
Sportu dla 

Wszystkich. Koordynatorem roz-

grywek był Rafał Warzecha. Jak 
zwykle było dużo różnych konku-
rencji indywidualnych i kilka dru-
żynowych. Na uwagę zasługuje 
nowo wprowadzona rywalizacja 
– wyścig na skrzynkach, budząca 
szczególne zainteresowanie mło-
dzieży. W ogólnej klasyfikacji na 
najaktywniejszą klasę zwyciężyła 
II b TZ. Klimat rozgrywek oddają 
zdjęcia.

Żegnaj szkoło!

W tym roku wcześniej niż w po-
przednich latach zakończyliśmy 
szkolną naukę. Najlepsi uczniowie 

odebrali świadectwa z wyróżnie-
niem z rąk dyrektora szkoły – mgr 
Renaty Stępień, a uczestnicy kur-

sów certyfikaty zawodowe. Teraz 
już tylko zasłużony wypoczynek, 
a nauka dopiero za dwa miesiące.
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Pierwszoklasiści roku szkolnego 2010/ 2011 
z wychowawcami 

- mała galeria zdjęć

Klasa Ia T z wychowawcą mgr Beatą Kosibą
Zawód- technik pojazdów samochodowych

Klasa IbT – wychowawca mgr Lucyna Duma
Zawód - technik elektryk i technik informatyk
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Klasa I cT z wychowawcą mgr Renatą Podobińską
Zawód- technik usług fryzjerskich

Klasa Ia ZSZ z wychowawcą mgr inż. Jerzym Bubakiem
Zawód- mechanik pojazdów samochodowych

Klasa Ib ZSZ z wychowawcą mgr Joanną Sochą 
Zawód - elektromechanik
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Rada redakcyjna: Małgorzata Kukuła- Jasińska, Jolanta Probulska, Renata Rybczyk 

Z naszej oferty
Technikum
•	 Technik	mechanik

•	 Technik	pojazdów	samochodowych

•	 Technik	elektryk;	specjalizacja:	instalacje	elektryczne

•	 Technik	informatyk;	specjalizacja:	systemy	zarządzania	bazami	danych

•	 Technik	usług	fryzjerskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych

•	 Blacharz	samochodowy

•	 Elektromechanik	pojazdów	samochodowych		NOWOŚĆ!

•	 Elektromechanik

•	 Mechanik	–	monter	maszyn	i	urządzeń

•	 Operator	obrabiarek	skrawających

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

w	systemie	zaocznym.

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2011/2012:
- świętujemy 50- tą rocznicę powstania szkoły,

- korzystamy z e–dziennika i platformy edukacyjnej Fronter,

- kontynuujemy modułowe kształcenie w zawodzie technik elektryk,

- otwieramy nowoczesną pracownię fryzjerską,

- przygotowujemy się do realizacji nowej podstawy programowej oraz stworzenia po-

mocy psychologiczno – pedagogicznej,

- kontynuujemy realizację programu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało-

polsce”,

- ogłaszamy konkurs interdyscyplinarny „ Pieśń o ziemi naszej – Ziemi Gorlickiej.


