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Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola
ul. Michalusa 6, 38-300 Gorlice, tel./fax. 18 3536114
www.zst.gorlice.pl, e-mail: zstgorlice@gmail.com

Drodzy 
Czytelnicy!

To już siódme spotkanie z „Rocz-
nikiem ZST”. 

Podsumowujemy w nim rok Szko-
ły Otwartej – pełnej inicjatyw i pomy-
słów na rzecz własnego rozwoju, ale 
też na rzecz środowiska lokalnego.

Dlatego w naszym szkolnym pi-
śmie znajdziecie Państwo bogato ilu-
strowane sprawozdania z Korowodu 
Barokowego, Festynu dla rodzin zastępczych czy też Pierwszych Urodzin Majstra.

Będą też relacje z projektu „Aktywne Środy”, a także poznacie Państwo znaczenie pojęć SOS 
czy LAS. Brzmią tajemniczo, więc tym bardziej zachęcam do lektury.

Niecodzienne spotkania z kulturą, historią czy przyrodą podczas spotkań z ciekawymi ludźmi 
i szkolnych wypadów też są godne polecenia.

Jak zawsze – sporo miejsca poświęcimy rozwojowi kariery uczniów mając na uwadze mądrą 
myśl, że „kształcimy nie dla szkoły lecz dla życia”. 

Rok szkolny 2015/2016 był dla Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola dobrym okresem, 
w którym ugruntowaliśmy wypracowaną jakość naszych działań. Potwierdziły to znów liczne certy-
fikaty uzyskane przez szkołę. Były to między innymi:

• Certyfikat „Zadowolony Konsument”
• Certyfikat „WF z klasą”
• Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”
• Statuetka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła dla Pracodawców. Praco-

dawcy dla Szkoły w branży informatycznej . ( W poprzednim roku była to branża fryzjerska).
O tych sukcesach również przeczytacie w Roczniku.
Tradycją szkolnego pisma jest również pokazanie i wspomnienie pięknych chwil podczas reali-

zacji codziennych obowiązków. To uśmiechy na twarzy naszych uczniów i nauczycieli przywołane 
na licznych fotografiach.

Nie zabraknie również wielu innych ciekawych tematów. Przecież w relacjach 30  nauczycieli 
i ponad 400 uczniów powstało w ciągu roku szkolnego wiele przygód edukacyjnych, którymi warto 
dzielić się z innymi. 

Dlatego zachęcam do wnikliwej lektury naszego szkolnego pisma i jak zawsze – proszę o kon-
struktywną krytykę, aby każdy kolejny numer prezentował coraz wyższą jakość.

Z poważaniem:
Renata Stępień

Dyrektor ZST
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Otwarta Szkoła
Rok szkolny 2015/2016 po-

święcony jest promowa-
niu modelu szkoły, która w swo-
ich działaniach wychowawczych 
i edukacyjnych dąży do kształto-
wania w uczniach otwartej i pro-
społecznej postawy, wspiera ich 
aktywność obywatelską, umiejęt-
ność pracy zespołowej oraz rozwi-
ja kompetencje czytelnicze. Taka 
działalność służy również wzmac-
nianiu współpracy między szko-
łą a jej partnerami. Po raz kolej-
ny potwierdziliśmy naszą wysoką 
jakość kształcenia zawodowego 
we współpracy z pracodawcami 
i zdobyliśmy tytuł najlepszej szko-
ły zawodowej w ogólnopolskim 
konkursie «Szkoła dla pracodaw-
ców – pracodawcy dla szkoły», 
prezentując się w obszarze elek-
tryczno-elektronicznym i teleinfor-
matycznym w zawodzie technik 
informatyk z partnerską firmą - 
Centrum Informatyki i Księgowości 
Komputer Soft. 

Z kolei w ramach projektu «Ak-
tywne środy» zapraszamy uczniów 
gimnazjów do korzystania z po-
mieszczeń i wyposażenia sporto-
wego pod opieką naszych instruk-
torów. W ramach współpracy ze 
szkołami gimnazjalnymi uczestni-
czyliśmy także w „Korowodzie ba-
rokowym” zorganizowanym w Miej-
skim Zespole Szkół nr 5. Nasi 
uczniowie wykazali się biegłością 
w sztuce XVII-wiecznych stylizacji, 
zajmując czołowe miejsca w kon-
kursie na fryzurę barokową. 

Chętnie angażujemy się w ak-
cje na rzecz środowiska lokalnego. 
Kwestowaliśmy na rzecz gorlickie-
go cmentarza i WOŚP-u, włączy-
liśmy się w zbiórkę na leczenie 
Karolka z Moszczenicy, w Świą-
tecznej Loterii Fantowej zorganizo-
wanej z zaprzyjaźnionym sklepem 
„Majster” pomagaliśmy choremu 
Kubusiowi. Nie zamykamy się 
również na potrzeby innych stowa-
rzyszeń, np. „Jasny promyk słoń-
ca”, „Sursum Corda”. Rokrocznie 

przyjmujemy gości z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Gładyszowa, 
oferując swój czas i fryzjerskie 
umiejętności. Nie odmówiliśmy 
również pomocy przy współorga-
nizacji pikniku rodzinnego, udo-
stępniając boisko i pracownię fry-
zjerską. W sali gimnastycznej pod 
okiem naszych instruktorów każ-
dy mógł spróbować swoich sił na 
ściance wspinaczkowej, zagrać 
w bilard czy ping – ponga. Na bo-
isku dużym zainteresowaniem cie-
szyły się konkurencje sportowo 
– rekreacyjne, nad których prze-
biegiem czuwali nasi wolontariu-
sze.

Był również czas na Narodowe 
Czytanie „Lalki”, promowanie czy-
telnictwa poprzez filmy, audycje, 
konkurs „Ubierz się w książkę”. 
Wszystkie nasze działania służą 
kształtowaniu w uczniach otwartej 
i społecznej postawy, wspieraniu 
ich aktywności oraz umiejętności 
współpracy.

Wiarygodny  

partner

w edukacji

W kolejnej edycji ogólnopolskiego programu 

WIARYGODNA SZKOŁA ponownie otrzymaliśmy 

wyróżnienie i tym samym pozostajemy w rankin-

gu najlepszych szkół w całej Polsce. A to oznacza, 

że najlepiej przygotowujemy do egzaminów, nasi 

uczniowie mają najwyższy przyrost wiedzy (wg 

EWD), zapewniamy ciekawą i bogatą bazę oraz wy-

soki poziom bezpieczeństwa w szkole.
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RODZIC

ZADOWOLONY

UCZEŃ

ABSOLWENT
Certyfikat „Zadowolony Kon-

sument” to kolejny, ważny dla na-
szej szkoły, certyfikat świadczący 
o spełnianiu wysokich standardów 
oferowanych usług edukacyjnych, 
który otrzymaliśmy na podstawie 
pozytywnych opinii naszych absol-
wentów, uczniów oraz rodziców.” 
Zadowolony konsument” to portal 
i aplikacja mobilna, która kreuje 
nowy wymiar prestiżu firmy opar-
tego na zaufaniu klientów. Certyfi-
kat ten to symbol jakości, uznania 
i zaufania, wyraz polecenia poten-
cjalnym odbiorcom, poświadczenie 
marki najwyższej jakości. To klien-
ci polecają daną firmę – w naszym 

przypadku zgłoszenia doko-
nali uczniowie, co potwierdza 
wiarygodność wyróżnienia. Po 
weryfikacji i pozytywnych opi-
niach zostaliśmy nagro-
dzeni certyfikatem i do-
łączyliśmy do grona 
najlepszych, a to 
oznacza, że zo-
staliśmy doce-
nieni przez 
n a s z y c h 
k l i e n t ó w , 
czyli uczniów 
i ich rodzi-
ców. 

Już piąty rok z rzędu, w naszej szkole informaty-
cy zdobyli certyfikat znanej firmy informatycznej CISCO 
w ramach półrocznego kursu IT Essentials: PC Hardware and Software. Wręczenia cer-
tyfikatu dokonała pani dyrektor szkoły Renatę Stępień oraz pan Robert Chrząszcz-koor-
dynator szkolenia. 

Szkoła 
dobrych 
praktyk

Po raz kolejny potwierdzamy 
naszą wysoką jakość kształcenia 
zawodowego we współpracy z pra-
codawcami i zdobywamy tytuł naj-
lepszej szkoły zawodowej w ogól-
nopolskim konkursie „Szkoła dla 
pracodawców - pracodawcy dla 
szkoły”. W 4. już edycji tego kon-
kursu szkoła zaprezentowała swoje 
dobre praktyki współpracy z praco-

dawcą w obszarze elek-
tryczno-elektronicznym 
i teleinformatycznym 

w  z a -
w o d z i e 

technik 
i n f o r -
matyk z part-
nerską firmą 
- Centrum Infor-
matyki i Księgo-
wości Komputer 
Soft. Przypomnij-
my, że w III edy-
cji tego konkursu ZST zwyciężył 
w obszarze fryzjersko-kosmetycz-
nym w zawodzie technik usług fry-
zjerskich we współpracy z Salonem 
Fryzjerskim „CUBE”. W dniu 19 
maja 2016 r. w Warszawie podczas 
uroczystej gali dyrektor szkoły Re-
nata Stępień wraz z pracodawcą 
panem Konradem Mosoniem ode-
brali z rąk pani Teresy Kazimierskiej 
– p.o. dyrektora KOWEZiU, statuet-
kę wraz z okolicznościowym dyplo-

mem. Prezentację ZST 

„Szko-
ła i pracodaw-
ca- jeden kierunek edu-
kacji” przedstawili wspólnie panie 
Renata Stępień i Małgorzata Kuku-
ła-Jasińska oraz pan Konrad Mo-

soń.

Młodzi polscy informatycy podbijają świat!

Iza Gratulujemy !! To tylko początek 

Zawodowcy 
z certyfikatami 
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Najlepsza z najlepszych
Rokrocznie o stypendium Pre-

zesa Rady Ministrów walczą najlep-
si uczniowie naszej szkoły. W tym 
roku ta prestiżowa nagroda przy-
znawana za wysokie wyniki w na-
uce oraz osiągnięcia sportowe lub 
naukowe na szczeblu ogólnopol-
skim lub międzynarodowym powę-
drowała do rąk Izabeli Kamińskiej, 
uczennicy klasy II b T w zawodzie 
technik usług fryzjerskich. W dniu 
6 listopada w auli Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Nowym Sączu Izabela otrzyma-
ła list gratulacyjny potwierdzający 
otrzymanie stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.
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W gronie najlepszych uczniów 
naszej szkoły w pierwszym półro-
czu roku szkolnego 2015/16 zna-
leźli się: Małgorzata Stabach z kla-
sy II b T, Klaudia Wilczkiewicz z III c 
T, Krzysztof Pawełczak i Daniel Tu-
licki z klasy IV b T oraz Paweł Wój-
cik, reprezentant III ZSZ. Nagrodą 
za ich ciężką pracę były stypendia 
za wysokie wyniki w nauce. W śro-
dę 20 kwietnia odebrali je z rąk 
pani dyrektor szkoły Renaty Stę-
pień, pani wizytator Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty Moniki Przyby-
ło oraz pana wicestarosty Jerzego 
Nalepki.

W drugim półroczu stypendia 
za bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz sukcesy w konkursach i olim-
piadach uzyskali: Grzegorz Brach 

z II c T, Izabela Kamińska z II b T, 
Mateusz Pęczek z III b T, Weronika 
Rutana z III c T oraz Paweł Turek 
z III ZSZ. Stypendium nauczyciel-
skie „Obudź w sobie Anioła” po-
wędrowało tym razem do dwóch 
uczniów Marcina Piskora z II b T 

i Grzegorza Wojnara z II a ZSZ. 
Warto podkreślić, że niełatwo było 
znaleźć się w gronie stypendystów. 
W tym roku komisja stypendialna 
musiała zmierzyć się z rozpatrze-
niem rekordowej liczby – ponad 40 
wniosków.

Energetyczny Finalista 
Olimpiady z przedmiotów zawodowych cieszą się wśród naszych 

uczniów niesłabnącym zainteresowaniem. 10 marca Grzegorz Brach 
i Krzysztof Marszał, uczniowie klasy II c T wzięli udział w Finale II Pod-
karpackiej Olimpiady Energetycznej, organizowanej przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Tematyka 
olimpiady obejmowała wiedzę o metodach uzyskiwania energii, w tym za-
gadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz pochodzącymi 
ze spalania biomasy. Uczeń Krzysztof Marszał został finalistą tej olimpiady, 
zajmując 4. miejsce. Dodatkowo uzyskał zwolnienie z procedury kwalifika-
cyjnej podczas rekrutacji na studia na kierunek Energetyka na tej uczelni.

Cieszymy się, że nasi technicy rywalizują w swoich branżach na szcze-
blu ogólnopolskim i osiągają wysokie wyniki.

Laureaci Prawa Humanitarnego

Nagrodzeni 
za 

ciężką pracę

Absolwenci technikum ZST 
12 stycznia uczestniczyli w szkol-
nej uroczystości rozdania nagród 
w ogólnopolskim konkursie o Na-

grodę i Dyplom Prezesa SIMP 
„Technik Absolwent Roku 2015”. Orga-
nizatorem konkursu był Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Inżynierów i Mechani-
ków Polskich wspólnie z Oddziałami 
SIMP. Celem tego współzawodnictwa 
jest promocja najlepszych uczniów 
oraz szkół zawodowych w środo-
wisku szkolnym, technicznym oraz 
w społeczeństwie. Zespół Szkół 

Technicznych nominował do konkursu 
czterech uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/15 

osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, egzaminach 
zewnętrznych maturalnych i zawodowych – po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe, a także bra-
li udział w konkursach i olimpiadach technicznych. 
Komisja konkursowa przyznała 4 wyróżnienia dla 
absolwentów naszej szkoły: Piotra Kamyka i Da-
miana Bracha - techników pojazdów samo-
chodowych oraz Jerzego Wszołka i To-
masza Bajorka – techników elektryków. 
Uroczystość była też okazją do wrę-
czenia 12 uczniom klasy IV a T legi-
tymacji członkowskich SIMP. Nagrody 
i legitymacje wręczył prezes Oddziału 
SIMP w Gorlicach mgr inż. Roman 
Jamro oraz jego zastępca inż. 
Zbigniew Grygowicz

Technik 
Absolwent Roku 2015

Szko
ln

i lid
erzy

 6 

finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbroj-
nych im. prof. Andrzeja Pankowicza, zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż w Krakowie za-
kończył się SUKCESEM. Zwycięzcą konkursu został Grzegorz Brach, uczeń klasy II c T, a II miej-
sce zajął Aleksander Gryboś z klasy I b T . Na uwagę zasługuje fakt, że do finałowej 
15 zakwalifikowało się aż sześciu uczniów naszej szkoły. Oprócz wyżej wymie-
nionych, w finale konkursu uczestniczyli również Wojciech Szura i Patryk 
Świstowski z klasy I b T, a także Krzysztof Marszał i Bogusław Rząca 

z klasy II c T. 
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Pierwsze lekcje „jak być piękną”

Ziemia Gorlicka 
w pracach

konkursowych

na temat specyfiki oraz kierunków 
rozwoju i wyzwań branży IT.

• drużynowe rozgrywki nowej gry 
planszowej  „Oil City. Galicyj-
ska gorączka czarnego złota”, 
osadzonej w realiach historycz-
nych. Gracze zawiązywali spół-
ki kapitałowe, w których działali 
jako przedsiębiorcy, ziemianie, 
inżynierowie i zarządcy, kupując 
działki, zatrudniając wiertaczy, 
rozbudowując infrastrukturę, 
prowadząc wydobycie i sprze-
daż w warunkach gwałtownie 
zmieniających się cen surow-
ców. Gra dostarcza wielu emocji, 
a ponadto jest ciekawą lekcją hi-
storii przypominającą pionierski 
wkład Polaków w rozwój prze-
mysłu naftowego, uczy zarzą-
dzania ryzykiem, logicznego my-
ślenia, planowania i wspólnego 
podejmowania decyzji.

Kwiecień jest mie-
siącem patrona na-
szej szkoły – Win-
centego Pola. Z tej 
okazji została zor-
ganizowana już 
5. edycja konkur-
su jego imienia 
„Pieśń o ziemi 
naszej – Zie-
mi Gorlickiej”. 
Najwyższe na-

grody - dwa Złote 
Pióra Wincentego Pola powę-

drowały do rąk uczniów klasy II 
b T: Eweliny Wszołek za wiersz 
„Pogórzańskie wspomnienia” 
i Iwa Waleckiego za film „Tu-
rystyczne atrakcje Beskidu 

Niskiego”. Finał konkursu 
odbył się 26 kwietnia 2016 
roku w gościnnych progach 

kasztelu w Szymbarku. 

A oto nasi 
laureaci w pozo-
stałych katego-
riach:
• strona interne-

towa: II miejsce 
otrzymał zespół w składzie Przemysław 
Żarnowski, Michał Woźniak i Marcin Pi-
skor z klasy II b T za pracę „Beskid Niski, 
Beskid Gorlicki”;

• piosenka: III miejsce zajął nasz zespół 
w składzie Marcin Waląg z klasy III b T, 
Jan Fejklowicz i Piotr Wilga z klasy II c T 
za „ Kołysankę dla Nieznajomej”. 
Jury konkursowe wyraziło nadzieję 

na kolejne edycje konkursu. Zauwa-
żyło, że w młodych ludziach jest chęć 
do twórczości artystycznej, że coś im 
„w duszy gra” i potrafią wyrazić swo-
je uczucia. Wiele elementów prac kon-
kursowych będzie można wykorzystać 
w promocji Ziemi Gorlickiej. 

K
ariera n
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Już po raz siódmy odbył się  Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery w naszej szkole, a tegoroczne hasło ak-
cji brzmiało „Poznaj swojego doradcę kariery”. Z tej 
okazji Szkolny Ośrodek Kariery, koordynowany przez 
Małgorzatę Kukułę – Jasińską, przygotował wiele 
przedsięwzięć związanych z efektywnym planowaniem 
i zarządzaniem karierą edukacyjno-zawodową oraz po-
ruszaniem się po rynku pracy przy wsparciu doradcy. 
Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia to:
• spotkanie ze specjalistą z dziedziny kosmetologii – 

panią Moniką Wójcik z firmy  Kosmetycznej ALIS. 
Uczennice miały okazję zdobyć informa-
cje o tym, jaką ścieżką 
eduka-

cyjną wybrać, aby 
zostać kosmetolo-
giem, jak wygląda 
praca kosmetycz-
ki, czy dowiedzieć 
się, jakie są tren-
dy współczesnej 
kosmetologii. 

• warsztaty poprowa-
dzone przez panią Monikę 
Rębisz – doradcę zawo-
dowego z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej 
w Gorlicach na temat moty-
wacji – jak skutecznie moty-

wować siebie, aby 
osiągnąć suk-

ces zawodo-
wy.  
• spotka-
nie z panem Konradem Mosoniem,  
właścicielem firmy informatycznej  

OTK 2015 w ZST  

K
ar

ie
ra

 n
a 

st
ar

t

Przedsiębiorczy Tydzień 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to ogólnoświatowa inicjatywa 

mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych 
ludzi. Rokrocznie – przez jeden tydzień listopada - rzesze uczestników 

przedsięwzięcia na całym świecie spotykają się z przedsię-
biorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes, 
pracownikami szkół wyższych, gotowych do dzielenia się 
wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do  
propagowania przedsiębiorczości w naszej szkole, a zatem:

 X „By Kowalski został naszego sklepu pracownikiem” - 
spotkanie uczniów klasy czwartej z kierownikiem gorlic-
kiego oddziału Marketu Budowlanego MAJSTER panem 
Dariuszem Winiarskim oraz kierownikiem działu zamó-
wień panem Michałem Rojkiem, podczas którego mło-
dzież zapoznała się ze strukturą funkcjonowania firmy, 
oczekiwaniami pracodawcy oraz procesem rekrutacji 

i selekcji pracowników. 
 X „W zagłębiu milionerów”- zajęcia w Państwo-

wej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 
z zakresu szeroko rozumianej ekonomii.

 X „Własna firma” – spotkanie informacyjne w US 
w Gorlicach dotyczące zasad zakładania własnej fir-
my, sposoby zawierania umów, wyszukiwania firm 
i sprawdzania kontrahentów, zostali z platformą usług 
elektronicznych e PUAP. 
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Dzisiaj
szkoła,  

jutro praca 
Już po raz 13. młodzież kończąca szko-

łę wzięła udział w Targach Pracy i Edukacji, 
zorganizowanych przez Młodzieżowe Cen-
trum Kariery OHP w Gorlicach, przy współ-
pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego 
i OHP. Targi adresowane były do wszyst-
kich osób poszukujących zatrudnienia, 
a także do młodzieży stojącej przed wy-
borem dalszej drogi zawodowej. Uczest-

nicy podczas targów mogli poszukiwać ofert 
pracy krótkoterminowej, dorywczej i stałej, 
zaplanować swoją przyszłość edukacyj-
ną, wyszukać kursy i szkolenia umożliwia-
jące zmianę lub podwyższenie kwalifika-
cji zawodowych oraz poznać instrumenty 
rynku pracy, które wspierają absolwenta. 
W obszarze edukacji prezentowały się tak-
że uczelnie wyższe, szkoły policealne, nie 
zabrakło również naszej szkoły i oferty edu-
kacyjnej dla dorosłych w ramach III Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Jest 
to propozycja dla osób, które chcą zdo-
być średnie wykształcenie, nie rezygnu-
jąc z pracy i codziennych obowiązków, 
a także uzyskać świadectwo dojrzałości. 
Ukończenie liceum daje 
szansę na zdobycie 
lepszej pracy i otwiera 
drogę do dalszego 
kształcenia. 

 X „Blaski i cienie pracy grafi-
ka komputerowego” – wi-
zyta w agencji reklamowej 
DG-ART., podczas której za-
poznali się m. in. z etapami 
tworzenia reklam, wizytówek, 
ulotek, działaniem i budową 
urządzeń wykorzystywanych 
w studiu.

Na zakoszenie ŚTP rozegrano 
finał gry Planszowej „City Oil. Ga-
licyjska gorączka czarnego złota. 
O tytuł najskuteczniejszych pionie-
rów przemysłu naftowego Galicji 
rywalizowało 7 drużyn reprezen-
tujących klasy: I b 
T, II c T i III a T. 
Pierwsze miejsce 
zajęła ekipa z kla-
sy II c T w skła-
dzie Kacper 
Gubała, Kamil 
Wałęga i Krzysz-
tof Szura, zdo-
bywając 36 
punktów. Tylko 
o jeden punkt 
mniej zdobyli 
Przemysław 
Przybyło, Do-
minik Wąsacz 
i Grzegorz Bo-
lek z klasy III 
a T. Miejsce 
trzecie zdobyła 
również druży-
na z klasy II c T 
w składzie Piotr 
Duran, Dominik 
Kusiak, Dawid 
Hycnar i Piotr 
Wilga, uzysku-
jąc 34 punkty. 
W grze będą-
cej dość wierną 
symulacją pro-
wadzenia przedsię-
biorstwa w stale 
zmieniających się 
warunkach go-
spodarki rynkowej 
sukces odnoszą 
ci, którzy nie tylko 
poznali zasady pla-
nowania i strate-
gii w biznesie, ale 
również potrafią 
współpracować 
z innymi.

Festiwal 

Przedsię-

biorczości

Po raz pierwszy uczniowie wzię-

li udział w Gorlickim Festiwalu Przed-

siębiorczości, uczestnicząc prelekcjach, 

wykładach i warsztatach z zakresu 

przedsiębiorczości, umiejętności mięk-

kich i inteligencji biznesowej. Organizato-

rami i jednocześnie prowadzącymi 

byli trenerzy i wykładowcy 

z Uniwersytetu Eko-

nomicznego 

w  K r a k o -

wie, a także Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.

K
ariera n

a start

Jak osiągnąć sukces?
Podczas realizacji projektu 

„Rozwijamy Skrzydła Polski Lokal-
nej”, realizowanego przez Instytut 
Badań nad Gospodarką w ramach 
Kongresu Obywatelskiego, ucznio-
wie klas II ZSZ i II c T wzięli udział 
w warsztatach „Jak osiągnąć suk-
ces?”. Warto podkreślić, że ZST 
uczestniczy w tym pilotażowym 

projekcie jako jedna z 50 szkół 
w kraju. Warsztaty 

miały for-

mę gry symulacyjnej, a ich celem 
było ukazanie osobom wkraczają-
cym na rynek pracy, że sukces ży-
ciowy zależy zarówno od sukcesu 
zawodowego, jak i racjonalnego 
gospodarowania środkami finan-
sowymi. Szkolnym koordynatorem 
rozgrywek była pani Dyrektor Re-
nata Stępień, która przeprowadzi-
ła i nadzorowała cały przebieg gry. 
Rolę doradcy i konsultanta pełniła 
pani Małgorzata Kukuła-Jasińska, 
która czuwała nad poprawnością 

uzupełniania kart rozliczenio-
wych. W ZST 4 drużyny pod-
jęły „walkę” o zgromadzenie 

jak największej wartości mająt-
ku w poszczególnych etapach 

życia zawodowego, by w końco-
wym etapie - przejścia na emery-

turę, mieć wypracowany i zgroma-

dzony jak największy kapitał. Na 
każdego gracza czekały różne de-
cyzje finansowe oraz pułapki zda-
rzeń losowych. Młodzież z wielkim 
entuzjazmem podejmowała decy-
zje o swoich funduszach i planach 
w poszczególnych etapach życia, 
wyciągnęła wnioski, że opłaca się 
inwestować w siebie i zdobywać 
nowe kwalifikacje oraz umiejętności

Doskonałą okazją do uzyskania 
odpowiedzi na dylematy zawodowe 
i poznania wymarzonego zawodu 
od podszewki jest organizowany co 
roku przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Ogólnopolski 
Dzień Przedsiębiorczości. W te-
gorocznej 13. edycji „Dnia przed-
siębiorczości”, która odbyła się 20 
kwietnia 2016 r. wzięło udział trzy-
naście naszych uczennic z klasy II 
b T. W ramach realizacji programu 

dziewczyny uczestniczy-
ły w kilkugodzinnych 
praktykach w wy-

branych przez siebie zakładach 
pracy, firmach, instytucjach, gdzie 
mogły zweryfikować swoje wyobra-
żenie o wymarzonym zawodzie, 
pozyskać informacje o wykształce-
niu, umiejętnościach czy predyspo-
zycjach niezbędnych do wykony-
wania danego zawodu, zapoznać 
się z organizacją i zarządzaniem 
firmą. Uczestnicy projektu pozytyw-

nie ocenili swój jednodniowy pobyt 
w zakładach pracy i instytucjach, 
m.in. w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Gorlicach, w przedszkolach 
w Śnietnicy oraz w Moszczenicy, 
w Centrum Dietetycznym Naturho-
use, w salonach fryzjerskich. Było 
to bardzo ciekawe i pouczające do-
świadczenie.

K
ar

ie
ra
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Tajemnice  
E-biznesu

Tajemnice wirtualnego handlu po-
znawali informatycy z klasy 2bT,  bio-
rąc  udział w warsztatach na temat 
„E-biznesu (prowadzenie i budowa 
sklepu internetowego)”,  organizowa-
nych przez Instytut Ekonomiczny Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu. Podczas za-
jęć uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z podstawami 
budowy, obsługi i promocji 
sklepu internetowego oraz 
poznać dostępne w tej 
dziedzinie oprogramowa-
nie. 

K
ariera n

a start

Start do kariery
„Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, defi-

niuje Twoją karierę” - te słowa Carltona Fiska były punk-
tem wyjścia do zajęć, podczas których uczniowie klas III 
b T i III c T uzyskali praktyczną wiedzę dotyczącą zasad 
rządzących rynkiem pracy, rozwojem  osobistym oraz pla-
nowaniem kariery zawodowej. Młodzież pracowała pod 
okiem pani Agnieszki Szefer – rekrutera  i zarazem trenera 
z firmy Gumtree, która przekazała wiele cennych rad z za-
kresu pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów rekruta-
cyjnych, networkingu, podstaw zakładania działalności go-
spodarczej, odkryła tajniki autoprezentacji oraz idei lifelong 
learning (Uczenia się przez całe życie) itp. Warsztaty zo-
stały zorganizowane w ramach III edycji programu Start do 
Kariery, ogólnopolskiej kampanii społecznej realizowanej 
przez GUMTREE POLSKA.

Małopolski Dzień  
Uczenia się zorganizowany 

przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie 8 czerwca propagował 
korzyści wynikające z rozwoju oso-

bistego i zawodowego, niezależnie od 
wieku pod hasłem #InternetowaAkademiaU-
miejętności. W tym dniu wiele instytucji i firm 

z całej Małopolski organizowało ciekawe spotkania. 
Również w naszej szkole promowaliśmy aktywność 

edukacyjną wśród uczniów klasy III ZSZ. Zachęcaliśmy do 
kontynuowania kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym 

dla Dorosłych, które mieści się w budynku naszej szkoły i zdoby-
cia średniego wykształcenia. Kolejnym szkolnym wydarzeniem MDU 

była wizyta uczniów w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Gorli-
cach i zapoznanie się z  ofertą kursów i szkoleń. 

Z oferty szkół wyższych

Ucz
ym
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ię 

prze
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Każde TERAZ  
to najlepszy  

moment,  
aby rozpocząć to 

 co ważne

Panowie należy obrać właściwy kurs
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Ostateczne wybory dalszej drogi 
kształcenia jeszcze przed maturzystami, 
dlatego tak chętnie korzystają z wyjazdów 
do wyższych uczelni oraz z spotkań ze stu-
dentami i wykładowcami  na terenie szko-
ły. Młodzież miała możliwość odwiedzenia 
Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle 
oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie, gdzie zapoznali się 
z ofertą edukacyjną uczelni. Dodatkowo 
w WSIiZ uczniowie uczestniczyli w dwóch 
zajęciach warsztatowych: „Spotkanie 
z Chinami-lekcja języka chińskiego” oraz 
„Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”. 
Dodatkowo uczestnicy wyjazdu obejrzeli 
pokaz dronów i robotów oraz rywalizowali 
w celności na strzelnicy multimedialnej.

Targi w Krakowie 
Marcowe Targi Edukacyjne 

– Festiwal Zawodów 2016 w Kra-
kowie przedstawiają ofertę edu-
kacyjną małopolskich szkół po-
nadgimnazjalnych oraz pomagają 
w podjęciu decyzji dalszego kształ-
cenia, dlatego festiwal zawodów 
daje możliwość szukania inspiracji 
i uzyskania  odpowiedzi na nurtują-
ce uczniów pytania. 

Nasza szkoła już po raz kolejny 
brała udział w tej prestiżowej impre-
zie, promując zawody, w których 

kształci, wystawiając się w dwóch 
b r a n -

żach: informatyczno-elektronicznej 
z zawodem technik elektryk i tech-
nik informatyk oraz usługowej z za-
wodem technik usług fryzjerskich. 
Z kolei zawody związane z branżą 
motoryzacyjną zaprezentowane 
zostały przez Centrum Kształce-
nia Praktycznego i Ustawicznego 
w Gorlicach. 

Na ciekawie zaaranżowanych 
stoiskach ZST gimnazjaliści mogli 
poznać specyfikę poszczególnych 
zawodów, umiejętno-
ści, które zdo-
b y w a j ą 
absol -
wenci 
o r a z 

ciekawostki i atrakcje zawodowe. 
W branży informatyczno-elektro-
nicznej aranżacja stoiska wkompo-
nowana była w tytuł ogólnej pre-
zentacji – „Informatyk z elektrykiem 
dobrym w przyszłość przewodni-
kiem”, gdzie uczniowie szkoły pre-
zentowali m.in. program do wspo-
magania nauki języka angielskiego 
„Alph-korepetytor”, animacje 3-D, 
instalację do produkcji biopaliwa, 
zestaw do pomiaru czynników śro-
dowiska pracy oraz rekreacyjny po-

jazd trójkołowy. 
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roku można było również spróbować swoich 
sił na strzelnicy multimedialnej, sprawdzając 
celność oka i refleks. Swoją prezentację dla 
gimnazjalistów przygotowała także Szkolna 
Grupa Ratownicza. Młodzież miała okazję nie 
tylko zobaczyć pokaz, ale także spróbować 
przeprowadzić resuscytację na przygotowa-
nym, w pełni profesjonalnym fantomie. Nikt 
nie wyszedł z murów naszej szkoły z pustymi 
rękami, na wszystkich czekały niespodzianki 
w postaci pięknie zapakowanych 
pierniczków z aforyzmami. 
Mamy nadzieję, że gimnazja-
liści dokonają dobrego wy-
boru i dołączą już we wrze-
śniu do grona naszych 
uczniów.

Nie-
słabnącym zainteresowaniem cie-
szyło się drugie stoisko zaaran-
żowane w salon fryzjerski, gdzie 
każdy mógł wystylizować fryzurę 
zgodnie z dominującymi trendami. 
Nowością, zaprezentowaną na tar-
gach, był wirtualny fryzjer, czyli kom-
puterowy dobór uczesania. Wysoka 

frekwencja zwie-
dzających stoiska 
to również szereg 
rozmów z ucznia-
mi klas III gimna-
zjum o zawodach 
kształcenia, ofercie 
zajęć pozalekcyjnych 
i sportowych czy at-

mosferze w szkole. 
Nasi uczniowie Daniel 

Tulicki, Wojciech Gryzik, 
Mariusz Kusiak, Weroni-
ka Słowik, Gabriela Sikora, 
Urszula Szczerba, Gabriela Chu-
dek, Klaudia Wilczkiewicz, Domini-
ka Róż, Sławomir Pabis, Małgorza-
ta Śliwa, Paulina Dutka pod opieką 

pani 
Małgorzaty Kukuły-Jasińskiej oraz 
pan Marka Potempy prezentowa-
li ZST podczas targów oraz swoje 
umiejętności i wiedzę zawodową. 

Dzień Otwarty Szkoły

Pierwszy dzień wiosny przywitaliśmy, prezentując naszą ofertę edukacyjną gimnazjalistom. Licznie przybyła 

młodzież mogła zapoznać się nie tylko z kierunkami kształcenia w naszej szkole, wyposażeniem pracowni, ale 

również porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami oraz skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych dla 

nich. Jak co roku, dużym zainteresowaniem gości cieszyła się pracownia fryzjerska, gdzie każdy mógł poddać się 

metamorfozie. Duże wrażenie zrobił także na zwiedzających pokaz fryzur wieczorowych z naszymi uczennicami 

z klas fryzjerskich w roli modelek. Nie zabrakło również rozrywek dla intelektualistów – na nich czekały mini konkur-

sy przedmiotowe z literatury, historii i matematyki. W myśl naszego hasła „Dobry Zawód nie Zawodzi” na-

uczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami 

zorganizowali w swoich pracowniach prezenta-

cje zawodów. Standardowo już oblegane były 

sztuczna ścianka wspinaczkowa, bi-

lard i stanowisko z ekologicznymi ko-

smetykami. W tym 

Bo jak nie my, to kto?
Bo jak nie my, to kto?
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Książka 
potrzebuje 
czytelnika

Książka? Czytanie? Po co to, 
komu? – pod takim hasłem biblio-
teka szkolna wraz z kołem bibliote-
ki przygotowała szereg wydarzeń 
z okazji Międzynarodowego Mie-
siąca Bibliotek Szkolnych, m. in. 
gazetkę, audycję oraz krótki film 
o czytaniu. Wszystkie działania 
miały na celu popularyzację książ-
ki, czytania i biblioteki w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Zachętą do 
czytania niech będą słowa poetki 
Wisławy Szymborskiej „Czytanie 
książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Balladyna
W lutym teatralnych wzruszeń dostarczy-

ła naszym uczniom inscenizacja „Balladyny” 
w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Siemasz-
kowej w Rzeszowie. Ta swobodna interpreta-
cja dramatu Juliusza Słowackiego to opowieść 
o praźródłach XX wieku, który z jednej strony 
był epoką wojen, a z drugiej rodzącego się 
ruchu emancypacji kobiet. Młodych widzów 
zainteresowała oprawa muzyczna Michała 
i Piotra Lisów, składająca się z różnych 
motywów- od „Święta wiosny” Strawińskiego, 
poprzez amerykańskie standardy, po 
współczesnego rocka- oraz scenografia Anny 
Marii Kaczmarskiej.

N
a 

d
es

ka
ch

 t
ea

tr
u

Narodowe 
Czytanie 

w murach ZST
Narodowe Czytanie to akcja mająca po-

pularyzować fundamentalne w polskiej kul-
turze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej 
tożsamości, a także promować kulturę ży-
wego słowa w jej najdoskonalszych przeja-
wach. Narodowe Czytanie zainaugurowała 
w  naszej szkole lektura „Lalki” Bolesława 
Prusa. 23 września dyrekcja, nauczyciele, 
zaproszeni goście oraz uczniowie wzię-
li czynny udział w akcji, czytając wybrane 
fragmenty powieści. Za rok wsłuchamy się 
w tekst powieści Henryka Sienkiewicza 
„Quo vadis”.

Ubierz się w książkę
”Zakapturzone alter ego” Iwa Waleckiego, ucznia 

klasy II b T zdobyło wyróżnienie w konkursie „Ubierz 
się w książkę”, czyli konkurs na sleeveface w biblio-
tece szkolnej. Swoje prace zaprezentowali również  
uczniowie klasy II b T: Sebastian Zborowski, Gabriel 
Madej i Przemysław Żarnowski. Wykonali oni foto-
grafie z wykorzystaniem okładek nowych książek 
z naszej szkolnej biblioteki i nadali im ciekawe tytuły. 
W ten niekonwencjonalny sposób biblioteka popula-
ryzuje  czytelnictwo, promuje literaturę oraz kreatyw-
ne podejście do zagadnień fotografii.

Kreatorzy mody książkowej

„Król Wschodzącego Słońca”

Czy drogę do szczęścia można znaleźć samemu? Jak zachować się wobec pokusy zła? Czy człowiek jest bez-

radny wobec swego przeznaczenia? – na te i inne egzystencjalne pytania próbowali odpowiedzieć poprzez sztukę 

uczniowie Zarysu Szkolnego Teatru podczas XVI Powiatowego Konkursu Teatralnego im. Jana Pawła II. 16 lutego 

w Gorlickim Centrum Kultury młodzież szkolnej grupy teatralnej w składzie: Izabela Kamińska, Gabriela Sikora, We-

ronika Słowik, Ewelina Wszołek, Sebastian Połeć, Iwo Walecki, Norbert Kasprzyk i Sebastian Zborowski przedstawili 

spektakl o walce Dobra ze Złem na podstawie scenariusza Adama Piekarzewskiego „Król Wschodzącego Słońca”. 

Udział w konkursie stanowił doskonałą okazję do zaprezentowania umiejętności teatralnych i integracji grupy.

Nagrodzony III miejscem spektakl cała społeczność szkolna mogła obejrzeć w ostatni dzień przed wielkanocną 

przerwą świąteczną. 
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Tajemniczy 

BiECZ

Na Jasną Górę Ruszamy     na szlakP
o
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Bielańskie ognisk
o

W Bielance przy ognisku wrześniowe przed-
południe spędzili uczniowie klasy I a T. Po-

goda dopisała, więc można było skorzystać 
z rekreacji na świeżym powietrzu i delekto-
wać się grillowanymi specjałami. 

Uczniowie klas II 
a i II b T stracili gło-
wę dla Biecza. Pod-
czas wycieczki 22 
września ten mało-
polski Mały Kraków, 
położony w pobliżu 
naszego miasta i sły-
nący ze szkoły ka-
tów urzekł ich swoja 
historią i architektu-
rą. W trakcie wyjaz-
du uczniowie mie-
li okazję zwiedzić 
Kromerówkę, Szpi-
tal Świętego Ducha 
oraz Kościół Bożego 
Ciała wraz z otocze-
niem zespołu murów 
obronnych. Szcze-
gólne wrażenie wy-
warł na nich zespół 
klasztorny Ojców Re-
formatów zwiedzany 
pod opieką o. Józefa 
Ślusarza.
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To najchętniej odwie-
dzane przez turystów mia-
sto w Polsce przyciąga jak 
magnes, rokrocznie odwie-
dzają go też nasi uczniowie. 
13 listopada odbyła się wy-
cieczka edukacyjno- inte-
gracyjna młodzieży z klas 
I a T, I b T, II b T, III a T, II 
a ZSZ i IIIZSZ. Kraków za-
chwycił młodzież niepowta-
rzalną atmosferą i klima-
tem, przyciągającym swą 
magią nie tylko wybitnych 
twórców kultury i sztuki. Za-
prezentował się jako miasto 
prężnego życia kulturalne-
go, naukowego i religijnego, 
z bogactwem sanktuariów 
i świętych miejsc. 
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Zgodnie z wieloletnią tradycją 
naszej szkoły - 7 marca maturzyści 
udali się do Częstochowy, by tam 
przez wstawiennictwo Jasnogórskiej 
Królowej dziękować Bogu za czas 
nauki szkolnej i prosić o Dary Ducha 
Świętego na czas egzaminu dojrza-
łości, wyboru kierunku studiów i roz-
poznawania powołania życiowego.

Już po raz 18. wyruszyliśmy na 
beskidzkie szlaki  w Powiatowym 
Rajdzie im. Jana Pawła II, tym ra-
zem trasą z Wołowca do Radocy-
ny. Młodzież brała udział w przy-
rodniczych grach edukacyjnych 
przygotowanych przez organiza-
torów, m.in. Leśnym Kole Fortuny 
oraz „Ośmiornicy” - grze zespoło-
wej, w której należało wykazać się 
rozległą wiedzą. Nie zabrakło rów-
nież testu wiedzy o wędrówkach 
św. Jana Pawła II po Beskidzie 
Niskim. W tej konkurencji nasze 
uczennice z klasy II b T Weronika 
Słowik, Gabriela Sikora, Ewelina 
Mroczka, Izabela Kamińska i Mał-
gorzata Stabach zajęły 3. miejsce.
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Na zdrowie
Już od wielu lat ZST należy do 

sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Przynależność do tego elitarnego 
grona jest zaszczytem dla szkoły, 
a jednocześnie zobowiązaniem do 
tworzenia i upowszechniania dzia-
łań służących promocji zdrowia 
w regionie oraz dzielenia się swo-
imi doświadczeniami z innymi pla-
cówkami w Polsce. Na bieżąco wy-
wiązujemy się z tych obowiązków. 
A oto nasze działania w ramach 
promocji zdrowia.

Współpraca  
z Wyższą Szkołą  
Promocji Zdrowia

Warsztaty Medyczne Uczniów Szkół Średnich wo-
jewództwa małopolskiego ECHO – CARDIA zapozna-
ły młodzież z wiedzą na temat sprawnego wykonania  
automatycznej defibrylacji i podstawowych zabiegów 
reanimacyjnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w wy-
kładach, zaangażowali się we wszystkie ćwiczenia 
proponowane przez asystentów i wykładowców. Każ-
dy uczestnik po szkoleniu mógł się pochwalić praktycz-
ną wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy oraz 
certyfikatem.

Profilaktyka 
chorób 

cywilizacyjnych
Działalność Zespołu do spraw Promocji Zdrowia to 

również zaangażowanie w profilaktykę. W dniu 18 lutego 
odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z pielęgniar-
ką szkolną - panią Beatą Kołakowską na temat „Współczesne 
choroby społeczne i cywilizacyjne - objawy i profilaktyka”. Ce-
lem spotkania było uświadomienie młodzieży konieczności dbania 
o własne zdrowie i kondycję fizyczną, dostarczenie wiedzy o podsta-
wowych badaniach profilaktycznych, które należy wykonywać, aby odpowiednio 
wcześnie wykryć ewentualne choroby i zapobiegać im oraz zdobycie wiedzy na 
temat dróg zarażenia, objawów i profilaktyki wybranych chorób człowieka. 
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Krajowy 
Program 

Zwalczania 
AiDS

Przygotowania do obchodów 
Światowego Dnia Walki z AIDS 
poprzedziły szkolenia nauczycie-
li i uczniów. 26 października 2015 
roku odbyło się spotkanie doty-
czące problematyki HIV/AIDS 
w ramach realizacji Krajowego 
Programu Zwalczania AIDS i Za-
pobiegania Zakażeniom HIV. Oma-
wianą tematykę przybliżyli zapro-
szeni goście: dr Aleksander Wójcik, 
pan Mateusz Pliczko i pani Aneta 
Honek. 

„Żyć w dobie AiDS” 

Duża grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunami 
wzięła udział 1 grudnia w akcji pod hasłem „Żyć w dobie AIDS”, 
zorganizowanej dla uczniów gorlickich szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gorlicach w ramach obchodów Światowego Dnia 
AIDS w naszym mieście.

W dniu 2 lutego Zespół 
ds. Promocji Zdrowia zorga-
nizował spotkanie z przedsta-
wicielem Komendy Powiato-
wej Policji w Gorlicach. Pan 
st. asp. Grzegorz Szczepanek 
przybliżył problem dopalaczy 
i narkotyków - ich wpływu na 
życie i zdrowie nastolatka. 
Przedstawił sytuację związaną 
z przestępczością, skutkami 
używania i nadużywania nar-
kotyków w powiecie gorlickim.

Jak zdrowo odżywiać się? Jak efek-
tywnie schudnąć? Na te i wiele innych 
pytań młodzieży odpowiadała dietetyczka 

21 września. 
Było to pierw-
sze z cy-
klu spotkań 
o  z d r o w y m 
odżywianiu, 
zorganizowa-
ne przez Na-
ture House.

NATURE HOUSE 
radzi

„O życiu decydują chwile…”
Pod takim hasłem 11 

maja 2016 roku w Zespole 
Szkół Technicznych  odbyła 
się 14. sesja prozdrowotna. 
W spotkaniu wzięła udział 
młodzież ponadgimnazjalna 
ZST oraz nauczyciele i mło-
dzież dziesięciu gimnazjów 
powiatu gorlickiego. Prezen-
tację multimedialną o wpły-
wie alkoholu, dopalaczy 
i narkotyków na organizm na-
stolatka oraz współczesnych 
zagrożeniach cywilizacyj-

nych przedstawili uczniowie 
klasy III a T. Z kolei studen-
ci Wyższej Szkoły Promocji 
Zdrowia w Krakowie dostar-
czyli profesjonalną wiedzę 
na temat budowy, schorzeń 
i profilaktyki kręgosłupa. Mó-
wili o zdrowym odżywianiu – 
przedstawili nową piramidę 
pokarmową. Zwrócili uwagę 
na aktywność fizyczną, na 
wpływ wody mineralnej, owo-
ców i warzyw na organizm 
człowieka. Młodzież poznała 

podstawy pierwszej pomocy 
– wzięła czynny udział w czę-
ści ćwiczeniowo – warszta-
towej obejmującej pomiar 
tkanki tłuszczowej, masaż 
kręgosłupa, sposoby udzie-
lania pierwszej pomocy. Gim-
nazjaliści i uczniowie naszej 
szkoły po wykonaniu wszyst-
kich zaplanowanych ćwiczeń 
zdali egzamin z udzielania 
pierwszej pomocy i otrzyma-
li certyfikaty potwierdzające 
zdobyte umiejętności.
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„Angielski 
wyścig”
Kontynuujemy szkolną rywalizację 

w turnieju „Angielski wyścig” - 9 lutego 
odbyły się mecze ćwierćfinałowe. Nale-
ży przypomnieć, że konkurs jest jednym 
z elementów innowacji edukacyjnej, która 
już od trzech lat jest realizowana w ZST 
i polega między innymi na zastosowaniu 
autorskiego systemu komputerowego 
Alph-korepetytor, autorstwa Marka Po-
tempy, do wspomagania nauczania ję-
zyka angielskiego w szkole. W turnieju 
rywalizują dziesięcioosobowe reprezen-
tacje klas lub szkół w zakresie znajomo-
ści angielskiego słownictwa w siedemna-
stu grupach tematycznych określonych 
w Podstawie Programowej. Atrakcyjność 
konkursu polega na tym, że rywalizacja 
intelektualna odbywa się na wzór sporto-
wej – zgromadzona publiczność może na 
dużym ekranie obserwować efekty dzia-
łań zawodników i dopingować faworytów. 
Po zaciekłej walce do szkolnego półfinału 
zakwalifikowały się klasy: I a T z wynikiem 
64%, II b – grupa informatyków (aktualny 
posiadacz pucharu) z rezultatem 86%, III 
b T, osiągając 80% oraz II a T z - 60%. 
W czerwcu w rundzie finałowej zmierzyli 
się informatycy z klasy II b T i uczniowie 
III b T. Zwycięski puchar zachowali przed-
stawiciele klasy II, osiągając nieco lepszy 
wynik od starszych kolegów.

„Angielski wyścig” to również możli-
wość rywalizacji uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu gminy 
Gorlice. Tegoroczny turniej był już ósmą 
z kolei, coroczną międzyszkolną impre-
zą edukacyjną organizowaną w ostatni 
piątek maja w Zespole Szkół Technicz-
nych. W tym roku przechodnie puchary, 
ufundowane przez ZST, zdobyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Staszków-
ce, a w kategorii gimnazjum uczniowie 
z Gimnazjum nr1 w Bieczu. Entuzjastycz-
ne opinie uczniów i nauczycieli na temat 
turnieju na pewno przyczynią się 
do zwiększenia 
grona sym-
p a t y k ó w 
i uczestni-
ków w przy-
szłym roku.

Szopki

O uzależnie-
niach

13 maja  głośno było w ZST o uzależnieniach za 
sprawą  pana  Macieja Bedryły – studenta medycyny 
Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Zabrzu. Zgromadzona młodzież z klas II b TZ 
i III ZSZ mogła poszerzyć swoją wiedzę na temat zdro-
wotnych skutków używania substancji uzależniających, 
takich jak: narkotyki, alkohol, nikotyna czy dopalacze . 

Konkursy recytatorskie
Konkursy recy-

tatorskie promują 
kulturę języ-
ka polskiego, 
umiejętność 
s p r a w n e -
go posługi-
wania się 
różnymi for-
mami literac-

kimi w mowie  
oraz pobudzają 

twórcze poszuki-
wania repertuaro-

we, przybliżają litera-
turę ojczystą, jak również 

europejską i światową, dlate-
go cieszą się dużą popularno-
ścią wśród nasze młodzieży.

W XXXIV Jesiennym Gor-
lickim Konkursie Recytator-
skim Poezji Jednego Wiersza 
w GCK 27 listopada reprezen-
towały nas Weronika Rutana 
i Klaudia Wilczkiewicz, uczen-
nice klasy III c T. Do zmagań 
konkursowych wybrały wier-

sze noblistki Wisławy Szym-
borskiej. Recytacja liryku 
„W zatrzęsieniu” w wykonaniu 
Klaudii spotkała się z uzna-
niem nie tylko jury, ale również 
publiczności. Nasza uczenni-
ca zdobyła wyróżnienie oraz 
nagrodę publiczności, przy-
znaną po raz pierwszy w tego-
rocznym konkursie.

Z kolei15 grudnia 2015 r. 
w XVI Powiatowy Konkurs Re-
cytatorski im. Jana Pawła II 
naszą szkołę reprezentowały 
dwie uczennice z klasy II b T: 
Weronika Słowik zaprezento-
wała fr. „Przed sklepem jubi-
lera” K. Wojtyły i fr. „Przedwio-
śnia” S. Żeromskiego. Pełną 
emocji interpretacją fragmen-
tów literackich wywalczyła II 
miejsce. Jury dostrzegło też 
umiejętności recytatorskie Ga-
brieli Sikory, która popisała się 
recytacją fr. „Na przełęczy” S. 
Witkiewicza i sonetu „Grób 
Potockiej” A. Mickiewicza.

bożo-

naro-
dze-

niowe

Pisanka 

w roli 

głównej

W ZST nie brakuje uczniów 

uzdolnionych plastycznie, dowo-

dem na to są prace wykonane 

na Konkurs Plastyki Obrzędowej 

na Pisankę Wielkanocną. Naszą 

szkołę reprezentowały: Ewelina 

Mroczka, Izabela Kamińska oraz 

Małgorzata Stabach z klasy II b T. 

Fryzjerskie fantazje

Uczniowie szkół fryzjerskich naszego regionu mają coraz więcej 

możliwości sprawdzenia swoich umiejętności i profesjonalnej rywalizacji 

z rówieśnikami kształcącymi się w tej branży. 22 października w Sędzi-

szowie Małopolskim w konkursie „Fryzura okolicznościowa” nasza repre-

zentantka - Weronika Rutana, uczennica klasy III c T, zajęła I miejsce. 

Weronika wykazała się perfekcją, kreatywnością oraz wyczuciem este-

tyki, tworząc na głowie modelki – Katarzyny Jasickiej arcydzieło sztuki 

fryzjerskiej.

Na kolejne fryzjerskie sukce-

sy nie trzeba było długo czekać 

– 13 kwietnia 2016r. uczestniczyli-

śmy w Trzecim Ponadregionalnym 

Konkursie Wiedzy i Umiejętności 

Fryzjerskich w Trzcianie. Tematem 

konkursu była „ Nowoczesna wizja 

fryzury kobiecej”. Drużynę naszej 

szkoły tworzyli: Weronika Rutana 

i Sławomir Pabis w roli zawodników 

oraz Klaudia Wilczkiewicz i Pauli-

na Dutka w roli modelek. Tym bar-

dziej cieszy fakt, że uczeń naszej 

szkoły Sławomir Pabis uplasował 

się na drugim miejscu, tworząc 

przepiękną stylizację romantycz-

nej, ale zarazem pewnej siebie no-

woczesnej kobiety. Fryzura Sławka 

została doceniona nie tylko przez 

profesjonalne jury, ale także przez 

licznie zgromadzoną publiczność - 

społeczność uczniowską z Trzcia-

ny oraz zaproszonych gości. Na 

ogromne brawa zasługuje również 

druga zawodniczka naszej szkoły - 

Weronika Rutana z modelką Klau-

dią Wilczkiewicz, które uplasowały 

się na czwartym miejscu, tracąc do 

pierwszego zaledwie 5pkt.

Trójka dziewcząt z klasy II b T: Izabela Kamińska, Ewelina 

Mroczka i Małgorzata Stabach zajęła pierwsze miejsce w kategorii 

szkół ponadgimnazjalnych Gorlickiego Konkursu Szopek Bożonarodze-

niowych. 17 grudnia w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród laureatom. Galę nagrodzonych oraz poprzedzający ją występ 

grupy teatralnej „Radość tworzenia” ze spektaklem „Bo rodzina jest najważniejsza”, obser-

wowała grupa naszej młodzieży z klas pierwszych i drugich. 

Motoryzacyjne 

Zmagania 

Jubileuszowy, bo już 15. Powiatowy Turniej 

Motoryzacyjny odbył się 20 kwietnia. W gościn-

nych progach naszej szkoły pojawiło się 7 ze-

społów z całego powiatu. Zwycięstwo przypa-

dło drużynie ZSE w Gorlicach, II i IV miejsce 

zajęły  nasze drużyny, a miejsce III uzyskała 

druga drużyna ZSE w Gorlicach.
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iV Powiatowy 
Konkurs Wiedzy  

o Przedsiębiorczości

SOS 
Pożar

Ciasto dla Karolka Świąteczna
Loteria Fantowa

Konkurs dla młodych 
informatyków

Piętnasta edycja konkursu dla młodych informaty-
ków zgromadziła  24 maja w budynku Instytutu Tech-
nicznego PWSZ w Nowym Sączu kilkudziesięciu 
uczniów ze szkół ponadgimazjalnych z Małopolski. Na-
sza szkoła reprezentowana była przez Mateusza Pęcz-
ka z klasy III b T i Konrada Nabożnego z II b T. Kon-
kurs dotyczył algorytmiki oraz programowania w języku 
C++. Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z roz-
daniem dyplomów dla laureatów odbyło się 1 czerwca. 

Dnia 3 czerwca w Zespole Szkół Nr 1 im. I. Łukaszewicza 
odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. 
W finale konkursu uczniowie rozwiązywali test składający się 
z 40 pytań z zakresu podstaw przedsiębiorczości w szkole po-
nadgimnazjalnej. ZST reprezentowali uczniowie technikum: 
Rafał Królczyk - kl. II a T, Robert Zagórski - kl. II b T, Przemy-

sław Żarnowski - kl. II b T, Jan Fejklowicz - kl. II c T. 

W kwietniu prawie 50-osobowa grupa z klas IV a T, II c T, II b T oraz I a T wzięła udział w II Podkarpackiej Uniwersja-dzie Bezpieczeństwa KBW WSIiZ w kampusie w Kiel-narowej. W trakcie impre-zy nasza młodzież brała udział w konkursie strze-leckim, turnieju drużyno-wym w paintball, w biegu z bronią połączonym ze strzelaniem oraz w konku-rencji rozkładania broni.

Pan 
Samochodzik 

Po raz piąty  wzięliśmy rów-
nież udział w XVII Olimpiadzie 
Techniki Samochodowej, któ-
ra odbyła się w Politechnice 
Warszawskiej na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Ro-
boczych. Reprezentowali nas 
Adam Bajorek, Damian 
Myszkowski i Jakub 
Tarsa. Dodatkową  
atrakcją wyjazdu było 
wysłuchanie prezen-
tacji na temat związa-
ny z motoryzacją oraz 
zwiedzanie stolicy.

Cieszymy się, że 
nasi technicy rywali-
zują w swo-
ich bran-
żach na 
s z c z e b l u 
o g ó l n o -
p o l s k i m 

i osiągają wysokie wyniki.

ii Podkarpacka Uniwersjada Bezpieczeństwa

Turniej Wiedzy Pożarniczej rokrocz-
nie cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią. 12 kwietnia odbyły się jego elimi-
nacje powiatowe „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W  kategorii szkoły ponad-
gimnazjalne, jak co roku, nie zawiódł 
nas Paweł Turek z klasy III ZSZ i stanął 
na podium,  zajmując III miejsce. 
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Marsz dla Życia 
i Rodziny 

W 2. Marszu dla 
Życia i Rodziny, zor-
ganizowanym przez 
gorlickie parafie pod 
hasłem -”Życie jest 
piękne” wzięli udział 
nasi przedstawiciele. 
W tym roku zbiegł się 
on z XV Dniem Papie-
skim „Jan Paweł II - Pa-
tron Rodziny”. Marsz 
dla Życia i Rodziny 
przeszedł w barwnym 
korowodzie ulicami na-
szego miasta. 

W tę akcję pod patronatem 
Gazety Krakowskiej włączyła 
się cała społeczność Zespołu 
Szkół Technicznych. Wszystkie 
klasy wspierane przez wycho-
wawców przygotowały domowe 
ciasta na niedzielną zbiórkę na 
leczenie Karolka z Moszcze-
nicy. Szczególnym talentem 
cukierniczym wykazali się me-
chanicy z klasy 4a T – ich dzieło to cztery ciasta. Wszystkie wypieki 
zasłużyły na pochwały i jeżeli tak smakują jak wyglądają, to uzyska-
łyby świetne recenzje, nawet u krytyków „Piekielnej kuchni”. 

Tuż przed Bożym Narodzeniem, 21 
grudnia 2015 w naszej szkole odbyła się 
Świąteczna Loteria Fantowa. Zaprzyjaź-
niony sklep „Majster” dostarczył mnóstwo 
fantów, oprócz szkolnych drobiazgów na 
uczestników zabawy czekały cenne wielo-
funkcyjne elektronarzędzia. Również nasza 
szkoła dołączyła dość pokaźną ilość wła-
snych gadżetów reklamowych, aby jeszcze 
wzbogacić ofertę fantową. Celem Loterii 
było zebranie pieniędzy na leczenie chore-
go Kubusia, dziecka jednego z pracowni-
ków sklepu „Majster”. Młodzież i pracownicy 
naszej szkoły bardzo poważnie potrakto-
wali charytatywny cel akcji, przeznaczając 
znaczne kwoty na zakup losów. Główną na-
grodę - elektromechaniczną wyrzynarkę do 
drewna wylosował uczeń z klasy II a ZSZ. 
Uroczystego wręczenia tego atrakcyjnego 
fantu dokonała dyrektor szkoły Renata Stę-
pień. Kolejny raz cała społeczność szkol-
na stanęła na wysokości zadania i poprzez 
zabawę pomogła potrzebującemu 
dziecku.
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ŚP W nie -
dzielę 10 
stycznia już 
po raz 24. 
„graliśmy” 
z  W i e l k ą 
O r k i e st r ą 
Świątecz-
nej Pomo-

cy. Tym razem datki zebrane do puszek pomo-
gły sfinansować zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz zapewnić 
godną opiekę medyczną seniorom. Wśród wo-
lontariuszy WOŚP-u byli już tradycyjnie nasi 
uczniowie Mariusz Kusiak i Bartosz Szufnara.
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Solidarni 
z Ukrainą

„Jasny 
Promyk 
Słońca”

Misją tego Stowarzyszenia jest 
niesienie pomocy rodzinom i oso-
bom znajdującym się w trudnej sy-
tuacji życiowej, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, wspoma-
ganie społeczności lokalnych, po-
moc i opieka nad dziećmi niepeł-
nosprawnymi. 26 lutego uczniowie 
naszej szkoły przyłączyli się do ape-
lu pomocy potrzebującym, objętym 
opieką stowarzyszenia, okazując 
tym samym wyjątkową wrażliwość 

na potrzeby niepełnosprawnych 
dzieci. Szczególne podzię-

kowania należą się kla-
sie I b T, która zakupiła 
najwięcej cegiełek.

Sursum 
Corda

Po raz kolejny uczniowie na-
szej szkoły przyłączyli się do ak-
cji organizowanej przez stowa-
rzyszenie Sursum Corda. Sylwia 
Stępień, Małgorzata Wal, Izabe-
la Kamińska, Ewelina Mroczka, Małgorzata 
Stabach rozprowadziły pięćdziesiąt kartek 
świątecznych na terenie ZST. Pieniądze ze 
sprzedaży zostały zainwestowane w niesienie 
pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 
podopiecznym programu Na Ratunek. 

20-lecie 
Szkolnych 
Kół Caritas 

Delegaci naszego SCK wzięli 
udział w Jubileuszowym Ogólno-
polskim Zjeździe Szkolnych Kół 
Caritas w Rzeszowie. Młodzież 
z całej Polski, zgromadzona na 
uroczystościach, wśród nich nasi 
przedstawiciele, przeszła ulicami 
miasta w Marszu Miłosierdzia. 

ZST na Jarmarku z Majstrem

Wspólne 
szkolenie 

nauczycieli 
i uczniów 
Laboratorium Dydaktyki Cyfro-

wej 9 października uchyliło rąbka 
swoich tajemnic na temat wykorzy-
stania technologii IT na zajęciach 
lekcyjnych. Wspólne szkolenie wy-
branych uczniów i nauczycieli przy-
niesie na pewno oczekiwane rezul-
taty - poprawę jakości nauczania 
dzięki wdrożeniu i zastosowaniu 
rozwiązań i metod cyfrowych na 
lekcjach różnych przedmiotów.

Reprezentacja maturzystów 
z ZST 23 lutego wsparła potrzebują-
cych mieszkańców Ukrainy, biorąc 
udział w charytatywnym koncercie 
zespołu Drewlanie. Podczas wystę-
pu muzycy zaprezentowali różno-
rodny repertuar, zabrzmiały melodie 
muzyki popularnej, rockowej, ludo-
wej, a nawet elementy bluesa. Na-
sza młodzież szybko nawiązała kon-
takt z zespołem i świetnie bawiła się, 
włączając się do wspólnego śpiewu 
znanych piosenek ludowych oraz 
przebojów grupy Enej i Krzysztofa 
Krawczyka. Kwesta na  

gorlickim cmentarzu 
Nie tylko młodzież, ale i nauczyciele 

uczestniczą w akcjach na rzecz środowiska 
lokalnego. Już po raz kolejny włączyli się ak-
tywnie w trzydniową kwestę zorganizowaną 
przez Komitet Ratowania Zabytków Cmen-
tarza Parafialnego w Gorlicach. Dzięki za-
angażowaniu wolontariuszy w tym roku 
udało się zebrać rekordową kwotę ponad 
13 tysięcy złotych. 

Anioły 
są wśród nas

W niedzielę 27 września 

w sąsiedztwie naszej szkoły, 

na terenie marketu Budow-

lanego Majster, odbył się 

Wielki Jarmark połączony 

z licznymi atrakcjami. Oczy-

wiście nie mogło nas tam 

zabraknąć. Na naszym sto-

isku wystawienniczym dzia-

łały aktywne strefy związane 

z nauczanymi w ZST zawo-

dami, wszystkie cieszyły 

się dużym zainteresowa-

niem, urozmaicając ofer-

tę jarmarku. W szkole na 

odwiedzających czekała 

otwarta pracownia fry-

zjerska, kącik gier sie-

ciowych oraz sala gim-

nastyczna ze ścianką 

wspinaczkową i bilard. 

Takim właśnie aniołem w na-
szej szkole jest Sylwia Stępień, 
uczennica klasy II b technikum, 
wolontariuszka aktywnie działają-
ca w Lokalnym Centrum Wolonta-
riatu. Za swoją działalność Sylwia 
została nagrodzona podczas uro-
czystej Gali Anioły Wolontariatu 
2015. Uczennica poświęca swój 
wolny czas, energię, by pomagać 
i wspierać innych. Sylwia swoją 
przygodę z wolontariatem rozpo-
częła już w gimnazjum, włączając 
się chętnie w działalność na rzecz 
osób i rodzin w potrzebie oraz sys-
tematycznie brała udział w orga-
nizowanych akcjach charytatyw-
nych: Szlachetna Paczka, Marsz 
Żonkilowy, praca w Stowarzysze-
niu na Rzecz Sprawności Dzieci 
i Młodzieży Sprawne Smoki, wo-
lontariat w DPS to tylko namiast-

ka dzia-
łalności 
S y l w i i . 
W a r t o 
p o d -
kreślić, 
że to nie 
pierwsze jej wyróżnienie, bowiem 
w 2014 r. za swoją pracę została 
nagrodzona tytułem wolontariu-
sza roku 2014. Jak sama mówi: 
„praca dla innych daje mi dużo 
radości, satysfakcji i zadowolenia 
z samej siebie. Czasami boję się, 
że nie podołam wielu wyzwaniom, 
ale znajduję w sobie siłę i mimo 
wszystko jakoś daję radę i dążę 
do wyznaczonego celu. Przecież 
pomagam drugiej osobie, któ-
ra jest mi równa. Uśmiech ludzi, 
którym pomagam jest wszystkim, 
czego potrzebuję do działania”.

„Drogą do innych ludzi 
jest droga serca”

Właśnie tym wielkim sercem wykazali się w grudniu uczniowie klasy 
III c technikum fryzjerskiego, oferując swój czas i umiejętności, stwa-
rzając rodzinną atmosferę uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Gładyszowa. W tym roku już po raz kolejny odwiedziło nas aż 21 
osób. Nasi goście mogli skorzystać z profesjonalnych zabiegów fryzjer-
skich, takich jak: strzyżenie damskie i męskie, modelowanie włosów, 
formowanie fryzur , pielęgnacja włosów oraz manicure. Mieli także 
możliwość wykonania fryzur na główkach treningowych oraz rekre-

ację przy grze w tenisa stołowego oraz bilard. O oprawę 
muzyczną zadbał nasz szkolny zespół muzyczny 

w składzie : Jan Fejklowicz, Piotr Wilga i Mar-
cin Waląg. Spotkanie było doskonałą lekcją 

tolerancji, cierpliwości oraz otwartości na 
potrzeby innych ludzi.

in
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Walentynki
Przewrót na WF-ie !

Spotkanie ze 
sztuką w ZST

W lutym w naszej szkole odbyła się 
jednodniowa wystawa „Impresjonizm – 
Rewolucja w Sztuce”, której towarzyszyły 
multimedialne wykłady poświęcone róż-
nym aspektom powstania, rozwoju i cią-
głej popularności tego kierunku w sztu-
ce. W nastrojowy klimat życia malarskiej 
bohemy artystycznej z przełomu XIX i XX 
wieku wprowadziła nas pani Ewa Baryc-
ka, członek zarządu Fundacji Beksiński 
z Rzeszowa. Połączona z wykładem wy-
stawa reprodukcji impresjonistycznych 
obrazów przekonała wszystkich, że tech-
nika „malowania światłem” utrwala to, co 
w naszym życiu objawia się tylko na chwi-
lę, jest krótkie i zmienne. W trzech wykła-
dach wzięli udział uczniowie wszystkich 
klas technikum oraz I a ZSZ. 

„Od liczby 
do obrazu”

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Gabryela w Gor-
licach zaprezentowała unikato-
wą wystawę grafiki algorytmicznej 
autorstwa Lecha Nowickiego pod 
nazwą „ Od liczby do obrazu”. Wy-
stawę zwiedzili uczniowie naszej 
szkoły – elektrycy z klasy IICT  oraz 
grupa informatyków z klasy IIBT. 
W ekspozycji  można było obej-
rzeć kilkadziesiąt czarno-białych 
grafik, generowanych przez pro-
gram z wykorzystaniem metody 
numerycznej, autorstwa pana No-
wickiego. Każda z grafik powstała 
dzięki użyciu wielu liczb. Ukazany 
został tu estetyczny wymiar tych 
matematycznych abstrakcji. Autor 
od lat pokazuje, że w matematy-
ce- nawet tej niezbyt odległej od 
szkolnej- tkwią pokłady nieznanych 
możliwości estetycznych.

Wtorkowe popo-
łudnie 13 październi-
ka było poświęcone 
uczniom klas pierw-
szych. To wtedy zostali 
oni oficjalnie włączeni 
do społeczności szkol-
nej. W świetlicy po cie-
płym powitaniu pierw-
szaków przez panią 
dyrektor Renatę Stę-
pień odbyło się zaprzysiężenie 
na ucznia ZST w Gorlicach, 
a wieczorem uroczystość do-
pełniła szkolna dyskoteka. 

Ślubowanie 
pierwszoklasistów 

„Dajemy 

ziarno, a nie owoc …”

We środę 14 października, jak co 

roku, obchodziliśmy w naszej szkole 

Dzień Edukacji narodowej zwany po-

pularnie Dniem Nauczyciela. Dyrektor 

szkoły – mgr Renata Stępień przypo-

mniała historyczne okoliczności powsta-

nia tego święta oraz idee, które przy-

świecały jego twórcom. Wyróżniła także 

kilkoro nauczycieli Nagrodami Dyrekto-

ra, życząc wszystkim uczącym 

satysfakcji z dalszej pracy. 

Młodzież obok podziękowań dla pedagogów przedstawiła 

program artystyczny, na który złożyły się fragmenty wierszy 

i prozatorskich rozważań dotyczące wyjątkowej relacji na-

uczyciel – uczniowie, z jaką na co dzień mamy do czynienia 

w szkole. 

Akademia 
bożonarodzeniowa

Uczennice i uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami 
ZSZ CRiP im. Jana Kilińskiego, przygotowali uroczystą aka-
demię z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Motywem przewodnim tegorocznego występu była podróż po 
zwyczajach świątecznych różnych krajów świata. Śpiewane 
przez całą społeczność szkolną kolędy i ciepłe słowa życzeń 
wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój.

„Rozdawaj mi-
łość pełnymi rę-
koma! Miłość jest 
jedynym skarbem 
…” - taką radę dla 
wszystkich przekazała 
w poetyckim słowie mło-
dzież z klasy IV b T, prezen-
tując program artystyczny „Mi-
łość niejedno ma imię”. W tym roku 
spotkanie walentynkowe przygoto-
wali biblioteka szkolna i samorząd 
uczniowski.

„Nad własną 
drogą się 
zastanów...”

Programem artystycznym pod tym hasłem pożegnaliśmy 29 kwiet-
nia naszych maturzystów. Tradycyjnie już pani dyrektor mgr Renata 
Stępień pogratulowała najlepszym uczniom oraz ich rodzicom uzy-
skanych wysokich wyników, wręczając okolicznościowe dyplomy 
i nagrody. Docenieni zostali również absolwenci wyróżniający się 
w pracy na rzecz szkoły i klasy. Młodsi uczniowie pożegnali czwar-
toklasistów życzeniami płynącymi z głębi serca, aby omijały ich tro-
ski, smutki i zwątpienia, a zawsze towarzyszyły radość, zrozumie-
nie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. 

Wakacje na horyzoncie

W wakacyjnym nastroju upłynął nam ostatni dzień roku szkolnego. 
Tradycyjnie były gratulacje i nagrody dla najlepszych uczniów wręczane 
przez panią dyrektor – mgr Renatę Stępień. Cieszy nas fakt, że grupa 
nagrodzonych jest z roku na rok coraz większa, tym razem w gronie 
najlepszych znalazło się ponad 40 uczniów. Uroczystość dopełnił pro-
gram słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież, a w nim wiele 
ciepłych słów podziękowań dla nauczycieli, a dla koleżanek i kolegów 
życzenia najwspanialszych wakacji, odkrywania nowych, nieznanych 
miejsc, poznawania ludzi, którzy zostaną w pamięci do końca życia. 
Dużo słońca i radości!

Program WF z Klasą wspiera na-
uczycieli wychowania fizycznego i in-
spiruje ich do prowadzenia bardziej 
atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. 
Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i do-
datkowe – mogą być bardziej zróżni-
cowane i bliższe oczekiwaniom mło-
dych ludzi. Nauczyciele wychowania 

fizycznego wspólnie z uczniami mogą wybierać 
spośród siedmiu zadań i dwóch 

ścieżek edukacyjnych. 
Działania w tej tematyce 

rozpoczęliśmy  od SOS-u - 
Sportowego Okrągłego Sto-

łu, czyli ogólnoszkolnej deba-
ty na temat ulepszenia lekcji 
WF-u. Ostatecznie do SOS-

-u przystąpiła reprezentatyw-
na grupa młodzieży, reprezen-

tantów wszystkich klas, dyrekcja 
oraz przedstawiciele nauczycieli. 

Główną częścią debaty była dysku-
sja na temat wychowania fizycznego 
w naszej szkole. Młodzież przedsta-
wiła argumenty za i przeciw aktyw-
ności na WF-ie. Ostatnim punktem 
spotkania było omówienie przez 
szkolnego koordynatora progra-
mu Rafała Warzechę zadań do 
wyboru dla szkół. Pod dyskusję 
zostały poddane te propozycje, 
które mogą być dla nas możliwe 
do realizacji i wynikają z potrzeb 
młodzieży oraz wyników debaty. 

Wspólnie podjęto de-
cyzję o realiza-

cji zadań „In-
nowacyjne 

z a j ę c i a 
pozalek-
c y j n e ” 
w pierw-
s z y m 
półroczu 

oraz „WF 
dla dziew-

czyn” w dru-
gim półro-

czu.
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Pierwszoklasiści
roku szkolnego 

2015/2016

Trasy
Zdrowia

Aktywnie uczestniczy-
liśmy 18 września w uro-

czystym otwarciu gorlic-
kiej PZU Trasy Zdrowia. 
Już od początku nowego 
roku szkolnego wpisali-
śmy ją w nasz plan dy-

daktyczny jako miejsce 
aktywnego wypoczynku 
naszej młodzieży. 

Stróżówka 
z wizytą

Już kilka razy w tym roku szkol-
nym, korzystając z naszego za-
plecza sportowego, zwłaszcza 
ścianki wspinaczkowej, gościliśmy 
popołudniami młodzież z klubów 
sportowych. Tym razem 11 grud-
nia odwiedziła nas grupa dzieci 
z klasy drugiej szkoły podstawowej 
w Stróżówce. Asekuracją młod-
szych kolegów zajmowało 

się czterech 

„Aktywne środy” to projekt 
skierowany głównie do uczniów 
gimnazjów, który ruszył pod 
koniec stycznia 2014 r. w Zespole 
Szkół Technicznych w Gorlicach. 
Szkoła zaprasza właśnie w środy, 
w godzinach od 16.30 do 18.45, do 
korzystania z pomieszczeń i wy-
posażenia sportowego. Udostęp-
nia salę gimnastyczną, ściankę 
wspinaczkową, stoły do ping pon-
ga i bilard. Zajęcia odbywają się 
pod opieką szkolnych instruktorów. 
Warunkiem skorzystania z ofer-
ty sportowej ZST w Gorlicach jest 
posiadanie karnetu, który można 
odebrać nieodpłatnie w sekretaria-
cie szkoły. W tym roku działaliśmy 
również w czasie ferii zimowych.

Turniej
 tenisa 

stołowego
W dniu 12 listopada w Bieczu 

odbył się Powiatowy Turniej Tenisa 
Stołowego. Naszą szkołę reprezen-
towało 7 osób: Weronika Beduch, 
Izabela Kamińska, Weronika Sło-
wik, Gabriel Madej, wszyscy z kla-

sy II b T, Patryk Piotrowski z  III b T, Damian 
Górak z II c T, Piotr Kloc z II a ZSZ . Wszy-
scy zaprezentowali się z jak najlepszej strony, 
niestety przy mocnej konkurencji najwyższe 6. 
miejsce zajął Patryk Piotrowski.

Turniej badmintona

Jesteśmy mistrzami!

LAS 
w ZST
Ostatni dzień maja 

upłynął w naszej szkole 
pod znakiem aktywnego wy-
poczynku. Na zakończenie 
zmagań sportowych  projek-
tu WF z klasą odbył się Mię-
dzyszkolny Dzień Sportu. 
Można było startować aż 
w 12 konkurencjach in-
dywidualnych i 1 w pa-
rach. Tytuł najbardziej 
usportowionej klasy 
zdobyła I a T, a najak-
tywniejszym uczniem 
okazał się Patryk Wie-
lopolski z klasy I b ZSZ. 
Wspólnie z nami bawiły 
się dzieci ze szkoły Podsta-
wowej w Stróżówce zaproszone 
w ramach realizacji akcji LAS.

uczniów z klasy II technikum, bar-
dzo dobrze przygotowanych do 
tej odpowiedzialnej funkcji dzięki 
szkoleniom przeprowadzonym na 
lekcjach WF i podczas zajęć po-
zalekcyjnych. Wszyscy świetnie 
wywiązali się ze swoich zadań, 
roztaczając opiekę nad młodszymi 

kolegami. 

mechanik pojazdów 

samochodowych

mechanik pojazdów 

samochodowych 

technik informatyk/

technik elektryk

technik pojazdów samochodowych/

technik usług fryzjerskich 
Jesienią dwie reprezentacje na-

szej szkoły wzięły udział w silnie 
obsadzonych Powiatowych Druży-
nowych Zawodach w Badmintonie 
w Bieczu. Zawody były rozgrywane 
w systemie pucharowym. W tym roku 
jeden z naszych zespołów w składzie 
Kacper i Szymon Gubała 
zajął wysokie 3. miej-
sce, a drugi repre-
zentowany przez 
Przemysława Si-
wiaka i Kamila 
Warcholika zajął 5. 
miejsce. 

O d n o t o w a l i ś m y 
bardzo dobry występ 
naszej trzyosobowej 
ekipy w 6. Otwartych  
Mistrzostwach Lipinek 
w skoku wzwyż. Wszy-
scy nasi zawodnicy za-
jęli 1. miejsce w swoich 
kategoriach wiekowych. 
Reprezentowali nas 
Małgorzata Śliwa z kla-
sy III c T, Łukasz Augu-
styn z  III a T oraz Da-
wid Klara z  I a T. 

12 3

Biegi 
przeła-
jowe

Uczeń klasy II c T 
-  Kamil Wojna  zajął  4. 
miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w biegach prze-
łajowych, niewiele tracąc 
do podium.
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Zespół redakcyjny: Jolanta Probulska, Renata Rybczyk, Renata Stępień, Małgorzata Kukuła-Jasińska

Z naszej oferty
TECHNIKUM NR 4 
4-letnie Technikum na podbudowie gimnazjum w zawodach:
•	 Technik	pojazdów	samochodowych
•	 Technik	informatyk
•	 Technik	elektryk
•	 Technik	usług	fryzjerskich

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

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

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2016/2017:
•	 Przygotowujemy	się	do	realizacji	działań	w	ramach	projektu	PO	WER

•	 Rozwijamy	pracę	na	rzecz	innych	w	ramach	ROKU	WOLONTARIATU

•	 Dbamy	o	szeroką	współpracę	z	pracodawcami

•	 Utrzymujemy	wysoką	jakość	i	efektywność	kształcenia

•	 Rozpędzamy	MATEMATYCZNE	PENDOLINO	wraz	z	mBankiem

•	 Stajemy	się	liderami	realizacji	projektów	edukacyjnych,		

sportowych	i	czytelniczych

•	 Przypominamy	wysokie	standardy	Programu	Wychowawczego	Szkoły	

poprzez	WYCHOWANIE	DO	WARTOŚCI


