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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 po raz ósmy proponujemy Wam spotkanie 

z „Rocznikiem ZST”. 

Podsumowujemy kolejny rok szkolny, o którym może-
my powiedzieć, że przyczynił się znacząco do rozwoju na-
szego zespołu   nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, 
rodziców i przyjaciół szkoły. Był to kolejny rok na drodze ku 
wysokiej jakości kształcenia.

Potwierdzeniem tego faktu są między innymi uzyskane 
certyfikaty :

• Szkoła Zawodowa Najwyższej jakości 2017
• Laur Społecznego Zaufania
Dlatego w naszym szkolnym piśmie znajdziecie Państwo odniesienia do tych spektakularnych 

wydarzeń, które sprawiły, że Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach  stał się szkołą 
rozpoznawalną ma mapie województwa i kraju. 

Znajdziecie też  odniesienia do wielu wydarzeń projektowych, które miały miejsce w minionym 
roku. Dzięki wyczerpującym sprawozdaniom i relacjom poczujecie  jak nabiera prędkości Matema-
tyczne Pendolino wypełnione pomysłami uczniów i nauczycieli matematyki. 

A może zainteresuje Państwa równoległy świat książki, jakże ubogacający naszą osobowość. 
W naszym szkolnym piśmie chcemy również wyjaśnić znaczenie słowa LOWE, a tych którzy rozpo-
znają jego treść  zapraszamy na wspólną przygodę rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. 

Praca w minionym roku szkolnym przebiegała również pod znakiem wielu konkursów, spotkań 
i wyjazdów, do których również znajdziecie odniesienie w naszym szkolnym piśmie.

Nie chcę zdradzać wszystkiego, aby nie zniechęcić do lektury. 
Warto bowiem poświecić trochę czasu, aby przeżyć jeszcze raz najpiękniejsze i najciekawsze 

chwile z życia szkoły  w roku szkolnym 2016/2017 zebrane w Roczniku ZST.
Tradycją szkolnego pisma jest również pokazanie i wspomnienie pięknych chwil podczas re-

alizacji codziennych obowiązków. Zdjęcia naszych uczniów i nauczycieli w działaniu to najlepszy 
przekaz tego, czym żyliśmy przez ostatnie 10 miesięcy. Myślę, że po lekturze Rocznika sami mo-
żecie Państwo ocenić zaangażowanie, pasję i radość z sukcesów oraz wspólnego działania. Bo-
wiem w codziennej pracy przyświecają nam motywujące spostrzeżenia  znanych autorytetów: „Jeśli 
nauczyciel nauczy czegoś ucznia, to również sam się od niego uczy” (Paulo Coelho), a „wspólne 
działanie to sukces” (H. Ford).

Nie zabraknie również wielu innych ciekawych tematów, ale aby je zgłębić zachęcam do lektury 
i jak w poprzednich numerach – proszę o  konstruktywną krytykę, aby każdy kolejny numer był co-
raz bardziej doskonały .

Z poważaniem:
Renata Stępień
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Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Jaka 
szkoła? To 

trudne pytanie, ale my 
już mamy na nie właściwą od-

powiedź - SZKOŁA ZAWODOWA 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI i taką 
właśnie placówką jest ZST. Ten 
zaszczytny tytuł otrzymaliśmy 8 
czerwca 2017r. w Wyższej Szko-
le Menadżerskiej w Warszawie, 
gdzie odbyła się uroczysta finało-
wa Gala Ogólnopolskiego Konkur-
su „Szkoła zawodowa najwyższej 

jakości 2017”, organizowanego 
przez Fundację Fundusz Współ-
pracy. Panie Renata Stępień-
-dyrektor szkoły oraz Małgorzata 
Kukuła-Jasińska - wicedyrektor 
odebrały dyplom oraz pamiątko-
wą statuetkę na najlepszą prakty-
kę szkół zawodowych w zakresie 
zapewnienia jakości kształcenia.  
Znaleźliśmy się w ścisłym gronie 
15 finalistów z ponad 104 szkół 
zawodowych w kraju, zostaliśmy 
docenieni jako atrakcyjna pla-
cówka zawodowa, w której warto 
się uczyć i zdobywać szlify przy-

szłego zawodu. Zaprezentowana 
praktyka z naszej szkoły „Mój plan 
na przyszłość-wsparcie SzOK-u” 
otrzymała ponad 90 % punktów, 
uzyskując status „Dobrej praktyki”, 
a jej głównym celem było pokaza-
nie działań spójnych z systemem 
poradnictwa i doradztwa zawo-
dowego realizowanego w szko-
le, obejmującego całokształt za-
dań związanych z udzielaniem 
uczniom i dorosłym pomocy w pla-
nowaniu, tworzeniu i rozwoju ka-
riery zawodowej.

Laur Społecznego Zaufania
Na pod-

s u m o w a -
nie naszych 
r o c z n y c h 

działań, ale tak naprawdę za efek-
ty całej naszej pracy otrzymaliśmy 
kolejne wyróżnienie - Laur Spo-
łecznego Zaufania. To renomowa-
ny tytuł przyznawany jedynie tym 
instytucjom publicznym i przedsię-
biorstwom, które cieszą się zaufa-
niem społecznym oraz wyłącznie 
pozytywnymi opiniami. W naszym 
przypadku to NAJWYŻSZA JA-
KOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODO-
WEGO pozwoliła nam znaleźć się 
w chlubnym gronie liderów rzetel-
ności, odznaczonych prestiżowym 

Laurem Społecznego Zaufania. 
Na wyjątkowy charakter tej niepo-
wtarzalnej nagrody, prócz jej uni-
kalności i uznania, jakie ze sobą 
niesie, składa się również i sposób 
jej przyznawania – Laur 
Społecznego Zaufania 
nadaje się, w przypad-
ku placówki oświatowej, 
wyłącznie na wniosek 
uczniów, rodziców i ab-
solwentów szkoły. Za-
tem wszystkim tym, 
którzy oddali na nas 
głos bardzo dzię-
kujemy. Chcemy 
jednocześnie za-
pewnić, że LAUR 

SPOŁECZNEGO ZAUFANIA to 
nie tylko forma wyróżnienia, ale 
również zapowiedź dalszej rzetel-
nej pracy oraz starań nad zapew-
nieniem usług edukacyjnych na 

najwyższym poziomie. 
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Jaka szkoła? 
- my odpowia-

damy szkoła 
wielu projek-
tów. Tu nie 
ma miejsca na 
nudę. W ZST 
uczymy się, 

tworzymy i dzia-
ł a m y , ostatnio za sprawą  
projektu Matematyczne Pendolino, 
przygotowanego przez nauczycie-
li matematyki, który otrzymał dofi-
nansowanie  w wysokości 8 tysięcy 
złotych w III edycji programu gran-
towego „mPotęga”. Projekt był re-

alizowany w ZST od września do 
grudnia 2016 r. w trzech klasach: II 
a T, II b T i III b T. Głównym celem 
przedsięwzięcia były  nauka ma-
tematyki poprzez zabawę, a także 
rozwijanie umiejętności twórczego 
i strategicznego myślenia oraz po-
moc uczniom słabszym w nauce 
przedmiotu. Projekt zrealizowano 
według przydziału zadań na po-
szczególne miesiące - od matema-
tycznych gier do Dnia Matematyki 
w szkole. Podczas realizacji zadań 
były stosowane nowoczesne me-
tody nauczania z wykorzystaniem 
technik multimedialnych, metody 

p r o j e k t u , 
twórczego 
rozwiązy-
wania pro-
b l e m ó w , 
gier strate-
gicznych, ła-
migłówek i rebusów. 
Dzięki projektowi uczniowie całej 
szkoły mogli skorzystać  z dodat-
kowych materiałów dydaktycznych 
zamieszczonych na mobilnej stro-
nie internetowej. Kolejna edycja 
projektu rusza od września.
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Projekt
Matematyczne Pendolino

Projekt 
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa

W tym roku szkolnym nasza 
biblioteka zakwalifikowała się do 
rządowego programu „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa –
Priorytet 3”, dzięki czemu mamy 
możliwość  zakupienia bardzo wie-
lu wartościowych i przede wszyst-
kim nowych pozycji książkowych. 
Pierwszym krokiem w realizacji 
programu było prowadzenie kon-
sultacji wśród uczniów i nauczycieli 
oraz rodziców dotyczących zakupu 

nowości wydawniczych. 
W tym celu wraz z całą 
społecznością szkolną 
podjęto szereg zaplano-

wanych imprez i wy-
darzeń czytelni-

czych, m.in. 
w ł ą c z a -

my się 

w Ogólnopolską Akcję „Narodowe-
go Czytania”, promujemy książki 
poprzez wystawy, ankiety oraz róż-
ne projekty czytelnicze. Podejmuje-
my działania przybliżające postać 
naszego patrona szkoły W. Pola 
oraz uczestniczymy w konkursach 
interdyscyplinarnych. Za nami już 
zrealizowany w tym roku autorski 
projekt „Kultura wolnego czasu”, 
w ramach którego każdy wycho-
wawca ze swoją klasą wybrał jed-
ną z form spędzania wolnego cza-
su, wdrożył ją oraz przygotował 
prezentację z jej realizacji. Projekt 
ten miał na celu przygotowanie 
młodego człowieka do wartościo-
wego i prawidłowego wykorzysta-
nia czasu wolnego oraz planowa-
nego i efektywnego wypoczynku. 
W przyszłym roku szkolnym nadal 
będziemy kontynuować ciekawe 
działania czytelnicze i nie tylko ww. 
projekcie. 

Co jeszcze 
proponujemy?

Oprócz dodatkowych zajęć dla 
uczniów pokazujących praktyczną 
stronę zastosowania matematy-
ki w życiu codziennym, w dalszym 
ciągu realizujemy innowacyjny pro-
gram nauczania języka angielskie-
go z wykorzystaniem programu 
komputerowego Alph-korepetytor, 
wzbogacony w tym roku o zajęcia 
pod chmurką oraz oryginalny pro-
gram wychowania fizycznego po-
legający na rozszerzeniu ilości 
godzin ze wspinaczki halowej. Kon-
tynuujemy także projekt Aktywne 
Środy, w ramach którego zaprasza-
my wszystkich w środowe popołu-
dnie, aby spędzili z nami aktywnie 
czas. Kolejny projekt to Gorlicka 
Duża Rodzina, który realizowany 
jest w naszej szkole już od 3 lat 
i wspiera dzieci i młodzież z rodzin 
wielodzietnych posiadających kar-
tę dużej rodziny. To na nich w każ-
dy piątek od 15.00 do 17.00 w pra-
cowni fryzjerskiej czekają uczniowie 
technikum z bezpłatnymi usługami 
fryzjerskimi. 

LOWE w ZST
Miło nam poinformować, że przy-

gotowany przez naszą Szkołę projekt 
dotyczący powstania LOWE, czyli Lo-
kalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 
otrzymał 249 tys. zł dofinansowania 
w ramach unijnego Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Nasz wniosek okazał się 
jednym z najlepszych w ogólnopol-
skim konkursie i otrzymał finansowa-
nie z MEN jako jeden z 15 pilotażo-
wych  projektów w kraju. Pozyskane 
środki finansowe zostaną wykorzy-
stane m.in. na organizację szkoleń, 
kursów zawodowych i warsztatów 
adresowanych do osób dorosłych 
oraz adaptację i wyposażenie po-
mieszczeń ZST, w których będzie 
prowadzona działalność Ośrodka.

Celem projektu jest wykorzysta-
nie naturalnego potencjału Szkoły 
w celu aktywizacji osób dorosłych 
związanych ze szkołą. Zatem grupę 
docelową odbiorców stanowić będą 
rodzice lub opiekunowie uczniów 
oraz osoby dorosłe. Projekt zakłada 
przeszkolenie minimum 130 osób 
i każdy uczestnik weźmie udział 
w przynajmniej 2-3 aktywnościach 
edukacyjnych. 

Dla społeczności lokalnej LOWE 
ma stać się miejscem, gdzie m.in. po-
przez doświadczenie można nabyć 
i rozwinąć różne kompetencje, które 
następnie mogą być wykorzystane, 
np. w poszukiwaniu ofert pracy lub 
zmiany pracy, przekonywaniu do sie-
bie pracodawców i współpracowni-
ków, załatwianiu spraw urzędowych, 
nawiązywaniu nowych kontaktów 
społecznych, uczestniczeniu w gru-
pach społecznych, poprawianiu relacji 
w rodzinie i w otwieraniu wielu innych 
ścieżek. Sam projekt realizowany 
będzie od sierpnia 2017 do czerwca 
2018, zatem na szczegóły musimy 
poczekać do kolejnego numeru 
rocznika

Szkolni
liderzy

Tradycyjnie już co roku ci pra-
cowici, najlepsi, najzdolniejsi i lu-
biący poszerzać swoje horyzon-
ty uczniowie są doceniani oraz 
zdobywają nagrody, wyróżnienia 
i oczywiście stypendia. To naj-
ważniejsze, prestiżowe przyzna-
wane za wysokie wyniki w nauce 
oraz osiągniecia sportowe lub 
naukowe na szczeblu ogólnopol-
skim- stypendium Prezesa Rady 
Ministrów-otrzymała Małgorzata 
Stabach z klasy III b. Gala wrę-
czenia tego  stypendium odbyła 
się w tym roku 25 stycznia 2017 r. 
i nasza przedstawicielka odebrała 
dyplom i gratulacje z rąk Kurato-
ra Oświaty w Nowym Sączu pani 
Barbary Nowak. 

Stypendium PRM jest tylko 
dla naj naj najlepszego ucznia 
w szkole, ale tych celujących 
mamy wielu, zatem dla nich mamy 
stypendia  szkolne. Codzienna 
wytrwała praca, zaangażowanie 
w zdobywaniu wiedzy procentują 
wysokimi wynikami i otrzymaniem 
stypendium, a te za  wyniki w na-
uce w I półroczu roku szkolnego 
2016/2017 z rąk pana Starosty 

Ka-
r o l a 
Górskiego, 
Przewod -
n i c z ą c e j 
K o m i s j i 
E d u k a c j i , 
K u l t u r y 
i Sportu Rady 
Powiatu pani 
Zofii Kamińskiej oraz pani Dy-
rektor ZST Renaty Stępień ode-
brali: Karolina Śliwa - uczennica 
klasy IIaT, Przemysław Żarnow-
ski z klasy III b T, Adam Bajorek 
z IVaT, Paulina Dutka z IVcT oraz 
Grzegorz Wojnar – reprezentant  
III ZSZ. 

Z kolei w II półroczu stypen-
dia za dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy w konkursach i olimpia-
dach otrzymali: Dominik Ćwikła 
z IbT, Małgorzata Stabach i Wero-
nika Słowik z IIIbT, Krzysztof Mar-
szał z IIIcT oraz Kacper Zastępa 
z IIIaZSZ. Stypendium nauczyciel-
skie „Obudź w sobie anioła” powę-
drowało tym razem do Pawła Wą-
sowskiego i Kacpra Nowaka

Technik Absolwent Roku 2016
Jak przystało na szkołę zawodową najwyższej jakości, nie brakuje 

nam absolwentów z tytułem Technik Absolwent. Każdego roku o to mia-
no walczy duża grupa naszych uczniów. Tegoroczna szkolna uroczystość 
rozdania nagród dla absolwentów technikum biorących udział w ogólno-
polskim konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP „Technik Absol-
went Roku 2016” odbyła się 28 lutego 2017r. Wśród nagrodzonych przez 
komisję konkursową znaleźli się technicy pojazdów samochodowych: 
Dawid Mikruta, Sebastian Mruk, Tomasz Szczerba, Kamil Woźniak oraz 
informatycy: Tomasz Baran, Michał Kuchta, Mariusz Kusiak, Krzysztof 
Pawełczak. Podczas tej uroczystości wręczono 15 uczniom klasy II a T 
legitymacje członkowskie SIMP. Spotkanie uświetnił ciekawy wykład na 
temat bezpieczeństwa na drodze wygłoszony przez wykładowcę PWSZ 
w Nowym Sączu pana dr. inż. T. Kądziąłkę.
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Sukces z prawa 
humanitarnego 

Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy 
o Międzynarodowym  Prawie Humani-

tarnym Konfliktów Zbrojnych im. Prof. 
A. Pankowicza przyniósł nam suk-

ces – II miejsce Dominika Ćwi-
kły z klasy I b T. Dominik 

wraz z rodzicem i opie-
kunem wzięli również 
udział w XVIII uroczy-
stym spotkaniu z lau-
reatami olimpiad, 
turniejów przedmio-
towych oraz najlep-

szymi sportowcami 
szkół ponadgimnazjal-

nych naszego powia-
tu. W trakcie gali  nagrodę 

oraz list gratulacyjny dla naszej 
„edukacyjnej perełki” wręczył Karol 

Górski, starosta gorlicki. 

Elektryczne 
wyzwania

Potwierdzamy nasze duże możliwości tech-
niczne, zawodowe, w tym również elektryczne 
i oczywiście startujemy w  konkursach branżo-
wych. Kolejna edycja Podkarpackiej Olimpiady 
Energetycznej odbyła się również z naszym 
udziałem. Naszą szkołę w II etapie tych rozgry-
wek reprezentowali elektrycy z klas II b T – M. 
Dąbrowski, G. Szydłowski oraz z III c T – K. 
Marszał, który tak jak w ubiegłym roku uzyskał 
status finalisty. Tym samym otrzymał indeks na 
kierunek energetyka w PWSZ w Krośnie. Olim-
piada wymaga od uczestników szerokiej wiedzy 
z zakresu elektrotechniki, energetyki konwen-
cjonalnej oraz energetyki odnawialnej wykorzy-
stującej niekonwencjonalne źródła energii. Trzy Złote Pióra  

dla ZST
W 6. finale Powiatowego Kon-

kursu Interdyscyplinarnego im. Win-
centego Pola „Pieśń o ziemi naszej 
– Ziemi Gorlickiej” wzięło udział 17 
uczniów z naszej szkoły, prezen-
tując się w różnych kategoriach. 
Uczestnicy konkursu wykazali się 
rzetelną wiedzą na temat nasze-
go regionu, w interesujący sposób 
ukazali jego piękno w swoich pra-
cach konkursowych, a to przy-
niosło zasłużone nagrody. Wśród 
laureatów w poszczególnych kate-
goriach znaleźli się:

• I miejsce i „Złote Pióro 
W. Pola” otrzymała Ewe-
lina Wszołek z klasy IIIb 
T za wiersz „Gdy widzę 
tajemnicę Pogórza”,

• I miejsce i „Złote Pióro W. 
Pola” uzyskał również ze-
spół w składzie: Sylwia Star-
czyńska i Katarzyna Król za 
stronę internetową „Poznaj 
piękno Beskidu”, II miejsce 
zajął Iwo Walecki z klasy 
III b T za film „Turystyczne 
atrakcje powiatu gorlickie-
go”, III miejsce przyznano 
zespołowi w składzie: Ma-
ciej Stróżyk i Łukasz Przyby-
łowicz z klasy I b T,

• I miejsce i „Złote Pióro W. 
Pola” wywalczył nasz ze-
spół muzyczny w składzie: 
Marcin Waląg z kl. IV b T, 
Jan Fejklowicz i Piotr Wil-
ga z klasy III c T oraz Arka-
diusz Prokop z kl. I b ZSZ 
z piosenką „ Drugi beskidzki 
dom”.

Poprzez liczny udział w konkur-
sie nasza młodzież godnie uczciła 
święto patrona – Wincentego Pola, 
wyraziła przywiązanie do naszej 

małej ojczyzny – Ziemi Gor-
lickiej, uwieczniając jej piękno 
za pomocą różnych środków 
wyrazu.
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Maturzyści 

w poszukiwaniu przyszłości

Salon Maturzystów Perspektywy 2016 to największa w kraju edu-

kacyjna kampania informacyjna, przeznaczona dla uczniów klas matu-

ralnych, przygotowujących się do wyboru kierunku studiów. Tutaj 

maturzyści mogą uzyskać komplet porad i informacji na temat 

matury, korzystając z porad ekspertów Okręgowych Komi-

sji Egzaminacyjnych,  jak również zapoznać się z wyma-

ganiami rekrutacyjnymi uczelni z całej Polski. Tegoroczny 

wrześniowy salon przygotował spotkania warsztatowe, 

prezentacje efektywnych metod nauki i zwalczania 

maturalnego stresu oraz możliwość konsultacji z fa-

chowymi doradcami kariery. Z jego bogatej oferty sko-

rzystali nasi maturzyści.

Za mundurem?
Spotkanie uczniów klas maturalnych z przed-

stawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Nowym Sączu przybliżyło naszej młodzieży 
możliwości rekrutacji do wojskowych uczelni, służ-
by przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwo-
wych oraz zawodowej służby wojskowej. Te propo-
zycje to ciekawa ścieżka zawodowa dla młodych 
ludzi, także atrakcyjna ze względów finansowych. 
Zainteresowani zawodową służbą wojskową mu-
szą się liczyć z koniecznością solidnej pracy 
i systematycznej nauki.

„Bądź      autorem 

Medyk 
zawsze 

na czasie
Zaproszenie dla naszych uczniów z klasy IV c T na 

Dzień Otwarty Medyka było okazją, by poznać szkołę, jej 
pracownie, warsztaty oraz ofertę edukacyjną. Młodzież mo-
gła się przekonać, że rynek usług medycznych potrzebu-
je ludzi - opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów 
medycznych czy dziecięcych, a to gwarantuje atrakcyjne 
oferty pracy w kraju i za granicą. Wizyta w Gorlickim Me-
dyku pozwoliła bliżej  zapoznać się ze specyfiką nauki oraz 

pracy w proponowanych specjalnościach.

Pod tym hasłem w październiku odbył się Ogólnopol-
ski Tydzień Kariery promujący ideę świadomego planowa-
nia kariery edukacyjno – zawodowej. W programie OTK na 
terenie naszej szkoły znalazły się wycieczki zawodoznaw-
cze oraz spotkania informacyjne dotyczące sytuacji na ryn-
ku pracy. Uczennice klasy I technikum usług fryzjerskich 
odbyły wycieczkę do salonu fryzjerskiego – Studia Fryzur 
„Edita Matrix”, natomiast koleżanki po fachu z klasy II mo-
gły poznać specyfikę pracy kosmetyczki i uzyskać szereg 
porad, jak dbać o siebie. W ramach OTK młodzież klas III 

technikum poznała cechy współczesnego ryn-
ku pracy, uczniowie poznali obszary przy-

szłościowe polskiej gospodarki oraz 
uzyskali informacje o aktualnej sy-

tuacji na małopolskim rynku pracy.

swojej 
kariery”
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Miłośnicy ziemi gorlickiej

Dobry zawód w sam raz 
dla nas
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Doradca wskaże Ci drogę

Szkolny Ośrodek Ka-
riery działający w ZST 
nieprzerwanie już od po-
nad 10 lat po raz kolejny 
promował wśród naszych 
uczniów ideę bycia przed-
siębiorczym. 9. już edycja 
tego wydarzenia odbywała 
się w dniach od 14 do 20 
listopada pod hasłem „Biz-
nes jest dobry, przedsię-

biorczość jest dobra!”. Dla uczniów z klas III i IV była 
to okazja, aby wziąć udział w projekcie Fundacji Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta firma- Biznes 
przy tablicy”, w ramach którego młodzież wzięła udział 
w spotkaniu z doradcami finansowymi Placówki Ban-
kowej CREDIT AGRICOLE. Z innej oferty skorzystały 
uczennice z klasy II kształcące się w zawodzie technik 

usług fryzjerskich - w Salonie Fryzjerskim „Lidia” mogły zdobyć 
nowe doświadczenia i umiejętności oraz zapoznać się z organi-
zacją pracy w salonie oraz zasadami obsługi klienta. Ich starsze 
koleżanki z klasy III aktywnie uczestniczyły m. in. w wykładzie 
„Cała prawda o tym, co ZUS robi z naszymi pieniędzmi”, zorga-
nizowanym w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.  W ramach obchodów 
ŚTP swoje drzwi przed uczniami z klasy III a ZSZ otworzyła 

także Firma Severt Polska. W trakcie wizy-
ty młodzież mogła zapoznać się z profilem 
produkcji zakładu i potrzebami dzisiejszego 
rynku pracy. Udział w takich wydarzeniach 
to szansa dla uczniów na pełniejsze przygo-
towanie do podejmowania decyzji edukacyj-
nych i zawodowych.

Czas na przedsiębiorczość!

Warsztaty 
fryzjerskie
W ramach Europejskiego Tygo-

dnia Umiejętności Zawodowych zor-
ganizowaliśmy dla uczniów klasy 
I technikum usług fryzjerskich warsz-
taty fryzjerskie w salonie „CUBE”. 
Zajęcia były prowadzone przez za-
wodowego fryzjera z udziałem uczen-
nic klasy II, które prezentowały swo-
je umiejętności zawodowe, mówiły 
o sukcesach i efektach kształcenia 
praktycznego u pracodawcy. Europej-
ski tydzień miał pokazać uczniom, że 
kształcenie zawodowe powinno być 
pierwszą, a nie drugą opcją wyboru 
dalszej edukacji młodego człowieka, 
bowiem otwiera ono atrakcyjną drogę 
do kariery,  daje możliwość ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji oraz prze-
kwalifikowania, a zawodowcy szyb-
ciej znajdują zatrud-

nienie. 

W ra-
mach Europej-
skiego Tygodnia 
Umiejętności Za-

wodowych nasza 
szkoła we współ-

pracy z Centrum 
Kształcenia Praktycznego 

i Zawodowego w Gorlicach zor-
ganizowała Dzień Zawodowca, 
którego celem było promowanie 
szkolnictwa zawodowego. Na go-
ści – uczniów klas III gimnazjum 
z terenu  Gorlic i powiatu czekały 
zajęcia w warsztacie naprawy po-
jazdów samochodowych, pracowni 
obrabiarek CNC oraz w dziale elek-
trotechniki i elektroniki. Dzięki temu 

mieli możliwość wykonywania kon-
kretnych prac związanych z wymie-
nionymi zawodami oraz zapozna-
nia się z ofertą kształcenia naszych 
placówek. Dodatkową atrakcją dla 
odwiedzających był udział w lekcji 
języka polskiego połączonej z lek-
cją języka angielskiego z wykorzy-
staniem gier i zabaw oraz zajęcia 
z quizami i łamigłówkami matema-
tycznymi. Grupa dziewcząt z wiel-
kim zainteresowaniem uczestniczy-
ła w zajęciach pracowni fryzjerskiej, 
gdzie pod okiem naszych fryzjerek 
mogły zgłębiać tajniki tego zawodu. 

Udział młodzieży gimnazjalnej 
w zaproponowanych wydarzeniach 
to doskonała okazja, aby zapoznać 

uczniów ze struktu-
rą szkolnictwa za-
wodowego oraz 
pokazać w prak-
tyce, jak wyglą-
da nauka w kon-
kretnych zawodach. 
Z pewnością pozwoli 
to młodym ludziom 
uzyskać wiedzę 
o poszczególnych 
profesjach i zwięk-
szy ich szansę na 
podejmowanie 
trafnych, świa-
domych decyzji 
edukacyjnych. 

W poszukiwaniu pracy - 
Targi Pracy i Edukacji

Kolejne, 15. już Targi Pracy i Edukacji zorgani-
zowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP 
w Gorlicach adresowane były do wszystkich poszu-

kujących pracy, a także do młodzieży stojącej przed wyborem dalszej 
drogi zawodowej. Maturzyści oraz uczniowie klasy II ZSZ wzięli czyn-
ny udział w tej formie aktywizacji zawodowej. W obszarze edukacji pre-
zentowały się także uczelnie wyższe, szkoły policealne, nie zabrakło 
również naszej szkoły i oferty edukacyjnej dla dorosłych w ramach III 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Ukończenie liceum daje 
szansę na zdobycie lepszej pracy i otwiera drogę do dalszego kształ-
cenia. Ponadto w ramach Targów Pracy uczniowie klasy III b ZSZ wzięli 
udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Delta. Młodzież zapoznała 
się z zakresem produkcji przedsiębiorstwa, ofertami pracy i wymagania-
mi na poszczególne stanowiska. Okazuje się, że pracodawcy oczekują 
nie tylko doświadczenia, ale również motywacji do pracy, chęci rozwoju, 
zaangażowania, umiejętności uczenia się, dyspozycyjności, czyli kom-

petencji miękkich, które są inwestycją w sukces.

NiUW 
czeka

Przedstawiciel firmy NiUW GLI-
NIK Sp. z o.o. zapoznał uczniów 
klas 4aT i 4b T ze specyfiką branży, 
w której funkcjonuje przedsiębior-
stwo. Zaproponował wolne miejsca 
pracy dla ludzi kreatywnych, otwar-
tych na stały rozwój, niebagatelną 
również rolę odgrywa przygotowa-
nie praktyczne do zawodu, m.in. 
znajomość rysunku technicznego, 
obsługa przyrządów pomiarowych, 
a także umiejętności i wiedza ma-
tematyczna. Młodzież mogła się 
przekonać, że brak doświadcze-
nia nie przekreśla możliwości za-
trudnienia, a coraz częściej liczą 
się chęci do pracy, zaanga-
żowanie oraz 
kompe -
tencje 
zawo-
d o w e 
poten-
c j a l -
n e g o 
kandy-
data.

Idea świadomego plano-
wania kariery edu-

kacyjno – zawodo-
wej zaowocowała 

spotkaniami z do-
radcami zawodo-

wymi i finansowymi. 
Młodzież klas czwar-

tych wzięła udział 
w warsztatach zawo-

doznawczych prowa-
dzonych przez doradców 

zawodowych z Mobilnego 
Centrum Informacji Zawodowych 
w Nowym Sączu, podczas któ-
rych mogła  uzyskać potwierdze-
nie swoich predyspozycji zawodo-
wych, podzielić się wątpliwościami 
towarzyszącymi wyborom, poroz-
mawiać z doradcami o zasadach 

rządzących rynkiem pracy. Z kolei 
podstawowe pojęcia związane z fi-
nansami i bankowością przybliżyli 
doradcy finansowi Placówki Banko-
wej CREDIT AGRICOLE. Głównym 
tematem spotkania były opłacalne 
lokaty bankowe, zasady udzielania 
kredytów. Ciekawą ofertą okazał 
się Program Mentorski „Do Pierw-
szej Pracy”, gdzie można za-
poznać się z poradami 
osób, które od-
niosły sukces, 
obejrzeć ma-
teriały na temat 
pierwszej pracy 
i rozwoju zawodo-
wego.
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Warsz-
taty o tej te-

matyce zostały 
z o r g a -

nizowane  
w ZST 8 mar-

ca. W ten wyjątkowy 
dzień gościła u nas grupa dziew-

cząt z MZS nr 5 w Gorlicach. Gościem 
specjalnym był pan Jakub Róż – fryzjer, 

szkoleniowiec, stylista, właściciel Studia 
Fryzur CUBE, który profesjonalnie przybliżył 

zebranym tajniki fryzjerstwa, stylizacji i wizażu. 
Druga część warsztatów należała już do na-
szych uczennic z klas III i IV. To one pod 
okiem mistrza wykonywały fantazyjne fry-

zury oraz subtelny makijaż. Gimnazjalistki 
mogły również spróbować swoich sił we fryzjerstwie, 
wykonując uczesania na główkach fryzjerskich. Mamy 
nadzieję, że warsztaty zainteresują nauką w naszej 
szkole w zawodach proponowanych przez ZST.

„Dzień Przedsiębiorczości” pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy skierowany jest do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy przez kilka godzin jako praktykanci 
towarzyszyli pracownikowi wybranej przez siebie firmy w wy-
konywaniu codziennej pracy. W tym czasie poznawali zakres obo-
wiązków na danym stanowisku, dowiadywali się, jakie predyspozycje 
oraz umiejętności są niezbędne do jej wykonywania. Ten dzień to już tra-
dycja w naszej szkole, w 14. jego edycji uczestniczyła grupa uczennic 
z klas I i II a T. Uczestniczki projektu miały możliwość zweryfikowania 
swoich wyobrażeń o pracy w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, cen-
trum dietetycznym i przedszkolu. Młodzież podkreślała miłą atmosfe-
rę i życzliwe przyjęcie oraz rzetelną wiedzę, jaką im 
przekazano na temat wybranych stanowisk pracy.

Echa Festiwalu Zawodów

Gorlicki  
Festiwal 
Przedsię-
biorczości
Gor-

licki Fe-
st i w a l 
P r z e d -
siębior-
c z o ś c i 
sk ładał 
się z blo-
ków te-
matycz-
n y c h , 
w a r s z -
t a t ó w 
i szkoleń prowadzonych przez 
trenerów KNRO z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Ce-
lem spotkania było podniesienie 
poziomu wiary w siebie wszystkich 
uczestników, odnalezienie w sobie 
pokładów asertywności i kreatyw-
ności. Swojego pomysłu na karie-
rę poszukiwała grupa informaty-
ków z klasy III, która uczestniczyła 
w ciekawym wykładzie BE PRE-
PARED-czyli o zatrudnialności.

Ujawnij Swoje Piękn

o

Pod koniec 
marca już po 
raz 5. uczestni-
czyliśmy w Tar-
gach Edukacyj-
nych Festiwal 
Zawodów w Ma-
łopolsce. Nasza 
szkoła prezento-
wała się w branży 

usługowej 
z  z a w o -
dem tech-
nik usług 
f r y z j e r -
s k i c h 
o r a z 
w bran-

ży informatyczno-elektrycznej z za-
wodem technik informatyk. Trady-
cyjnie już nasze stoiska cieszyły 
się dużym zainteresowaniem od-
wiedzających i uczestników targów, 
a wśród nich nie zabrakło wielu 
znakomitych gości, a byli to m.in. 
Małopolski Kurator Oświaty pani 
Barbara Nowak, Wicestarosta Po-
wiatu pan Jerzy Nalepka i Dyrektor 
CKPiU pan Adam Tarsa. Podczas 
targów gimnazjaliści mogli skorzy-
stać z porady wykwalifikowanych 
doradców zawodowych. W spe-
cjalnie przygotowanych punktach, 
podczas indywidualnej rozmowy 
doradcy pomagali uczniom ocenić 
indywidualne predyspozycje oraz 

wybrać najwłaściwszą drogę 

dalszego kształce-
nia. Na ponad 140 
interaktywnych sto-
iskach szkoły przy-
gotowały 150 
prezentacji zawo-
dowych, m.in. po-
kazy fryzjerskie, 
barmańskie, mody, 
metaloplastyki, ro-
botyki, mechaniki 
samochodo-
wej, informa-
tyki oraz wie-
le innych. 

Start do kariery
Recepty na życiowy sukces szukali 

uczniowie klas III Technikum i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w ramach kampanii 
społecznej „Start do kariery”, realizowanej 
cyklicznie przez Gumtree Polska. Uczestni-
czyli w nietypowej lekcji przedsiębiorczości 
prowadzonej przez Agnieszkę Szefer- tre-

nera z firmy Gumtree Polska. 4. już edycja programu 
przybliżyła naszym uczniom tematykę przyszło-

ści rynku pracy, a konkretnie tematy związane 
z wchodzeniem na rynek pracy, takie jak 

planowanie kariery, pisanie CV i listu 
motywacyjnego, rozmowa rekruta-

cyjna, networking oraz podsta-
wy zakładania działalności 

gospodarczej.

„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza 
zapotrzebowania na zawody w województwie mało-
polskim, tworzona przez ekspertów. Według barome-
tru zawodów dla powiatu gorlickiego i województwa 
małopolskiego poszukiwani są graficy komputerowi, 
kierowcy, diagności samochodowi, technicy elektry-
cy i fryzjerzy. Niezmiennie od kilku już lat zawodem, 
w którym występuje niedobór pracowników jest ope-
rator obrabiarek skrawających. W obecnej chwili 
jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawo-

dów na rynku pracy w kraju i za granicą. Ła-
two zauważyć, że w grupie deficytowej są 
te zawody i ich kwalifikacje, które w swojej 
ofercie edukacyjnej ma nasza szkoła. To 
potwierdza, że warto uczyć się z nami, 
zdobywać zawód oraz nowe kwalifi-
kacje i umiejętności, bo absolwen-
ci ZST są poszukiwani na ryn-

ku pracy.

Barom
etr zaw

o
d

ó
w

Akademia Cisco 
– nowa odsłona

Nowy kurs Akademii Sie-
ciowej Cisco „Wprowadzenie 
do Internetu Wszechrzeczy” za-
owocował certyfikatami dla infor-
matyków z klasy 3 b T. Certyfikat 
IoE, jednej z największych firm in-
formatycznych na świecie, wyjaśniają-
cy wpływ korzyści i wyzwania, jakie Internet stawia 
przed ludźmi, procesami, danymi i rzeczami stano-
wiącymi tzw. Internet Wszechrzeczy odebrali z rąk 
dyrektora szkoły mgr Renaty Stępień. Po raz ko-
lejny certyfikaty Cisco zostały rozdane 12 kwietnia 
w ramach kursu IT Essentials: PC Hardware and 
Software dla informatyków z klasy II. 
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Dzień Matematyki
,,Matematyka to królowa wszystkich nauk, 

a jej nauka nie musi być problemem” - pod ta-
kim hasłem 16 grudnia 2016 r w Zespole Szkół 
Technicznych odbył się Dzień Matematyki - 
przedsięwzięcie realizowane w ramach pro-
jektu Matematyczne Pendolino. W ten dzień 
młodzież wcieliła się w postacie wybitnych 
matematyków, prezentując ich osiągnięcia. 
Uczestnicy projektu zaprezentowali działania 

podejmowane w jego ramach, m.in. założenie 
strony internetowej, dotyczącej zadań realizo-
wanych w czasie projektu, tworzenie rebusów, 
łamigłówek, krzyżówek i zagadek matema-
tycznych, stosowanie aplikacji internetowych 

(Kahoot, LearningApps), służących konstruowaniu różno-
rodnych testów matematycznych,  wspieranie się w nauce 
matematyki, a także realizacji trzech projektów. Atrakcją 
spotkania były „Potyczki matematyczne”, zorganizowane 
na sali gimnastycznej, gdzie na odpowiednio przygoto-
wanych stanowiskach uczniowie mogli rozwiązywać krzy-
żówki, rebusy, zagadki matematyczne, grać w różnego 
rodzaju gry planszowe oraz zmierzyć się z testami mate-
matycznymi. Dodatkową zachętą do 
udziału w rozgrywkach były atrak-
cyjne nagrody, zakupione dzięki 
dofinansowaniu projektu MA-
TEMATYCZNE PENDOLINO 
przez Fundację mBanku.

Z okazji Międzynarodowe-
go Święta Bibliotek 
Szkolnych 
nasza bi-
b l i o t e k a 
s z k o l n a 
p r z y g o t o -
wała sze-
reg działań 
promujących 
czytelnictwo. 
M ł o d z i e ż 
w y s ł u c h a ł a 
audycję „9 po-
wodów, dla 
których za-
czniesz czy-
tać książki” 
oraz obejrza-
ła wystawę 
„Czytam, bo 
lubię” i pre-
zentację mul-
timedialną. Zaprezentowana 
literatura odzwierciedlała fak-
tyczne zainteresowania czy-
telnicze młodzieży.  Obchody 
święta biblioteki zwróciły uwagę 
środowiska uczniów i nauczy-
cieli na bibliotekę jako aktyw-
ny i widoczny organ szkoły, ale 
przede wszystkim promowały 
i upowszechniały czytelnictwo 
wśród młodzieży.

Z wizytą 
w PWSZ

Nie zabrakło także warsztatów 
w PWSZ,  która od kilku już lat  jest 
naszą uczelnią patronacką. Tym ra-
zem to grupa informatyków 
u c z e st n i -
c z y ł a 

dwu-
k r o t -

n i e 
w cieka-

wych za-

jęciach. Program Corel Draw, a szcze-
gólnie zastosowanie krzywych Béziera 
w praktyce poznała grupa informa-
tyków z klasy III b T podczas warsz-
tatów z grafiki komputerowej. Z kolei 

c i e -
kawych in-

spiracji do tworzenia blogów 
internetowych szukała grupa uczniów 
z klasy II b T podczas zajęć prowa-
dzonych w Instytucie Ekonomicznym 
w PWSZ w Nowym Sączu. Młodzież 
zapoznała się z podstawami systemu 
Word Press oraz możliwościami wy-
korzystania go do tworzenia własnych 
„elektronicznych pamiętników”.

Polubić książki

„Kwiaty we 
włosach”

Wspólny projekt czy-
telniczy ZST i Pedago-
gicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej w Nowym 

Sączu- Fi-
lia w Gor-
l i c a c h 
„ K w i a t y 
we wło-
s a c h 
p o t a r -
g a ł 
wiatr” 
z o -
st a ł 
z a -

p r e -
zento-
w a n y 
2 3 
ma ja . 
P o -
p rzez 
w y -
k ł a d 

młodzież gimnazjal-
na mogła poznać 
piękne kobiety re-
nesansu w literatu-
rze i sztuce, obejrzeć 
korowód bohaterów 
literackich z lektur 
gimnazjalnych połą-
czony z konkursem 
„W krainie postaci li-
terackich”. Dodatko-
wą atrakcją spotkania 
była możliwość zmia-
ny uczesania na sta-
nowisku fryzjerskim, 
oddając się w ręce lau-
reatów wielu konkur-
sów spod znaku nożyc 
i grzebienia - Weroniki 
Rutany i Sławomira Pa-
bisa, absolwentów ZST. 
Projekt pokazał, że za-
interesowanie literaturą 
jest wciąż żywe wśród 
młodzieży.

Wrześniowe czytanie „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza zgromadziło licz-
ne grono miłośników książek. Impreza 
odbyła się już po raz 2. w murach naszej 
szkoły. W tym roku tradycyjnie oprócz 
przedstawicieli społeczności szkolnej 
w akcję włączyli się goście ze Staro-
stwa Powiatowego, CKPiU i Biblio-
teki Pedagogicznej. Przygotowana 
oprawa plastyczna i prezenta-
cja multimedialna wprowadziły 
wszystkich w epokę starożyt-
nego Rzymu. Wspólne czytanie 
powieści „Quo vadis” uświadomi-
ło zebranym jak ważnym staje się 
czytanie książek w świecie no-
woczesnych technologii. Dzięki 
literaturze wzbogacamy nasze 
życie, pogłębiamy wiedzę, ćwi-

czymy wyobraźnię, przez co 
nasze życie staje się bardziej 

wartościowe i cie-
kawsze.
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Nad Sękówką

Zdjęcia

konkursowe

Z wizytą w teatrzeKomedię Moliera „Chory z uro-

jenia” w reż. Waldemara Śmigasiewicza 

w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszo-

wie obejrzeli 30 marca uczniowie klas IIaT, 

IIIbT i przedstawiciele maturzystów. Lekka 

komedia sprzed ponad 300 lat skłoniła wi-

dzów do refleksji nad naturą ludzką, ukazała 

nieprzemijalność problematyki słabości czło-

wieka oraz bezradności medycyny wobec 

cierpienia duszy. Wyjazdy na spektakle te-

atralne to już nasza tradycja, ulubiona forma 

spędzania przez młodzież wolnego czasu.

Targi w Sosnowcu
Międzynarodowe Targi Spawalnicze Expo WELDING, Tar-

gi Techniki Laserowej – LASER expo oraz ROBOT 

show odwiedzili uczniowie klas 1a Ti 4bT. Młodzież 

mogła zapoznać się z nowościami technologicz-

nymi prawie 200 wystawców. Oprócz prezentacji 

robotów, spawarek, wycinarek plazmowych i la-

serowych na targach odbywały się konferencje, 

konkursy i prezentacje referatów. Udział w im-

prezie wzbogacił wiedzę uczniów w zakresie 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu spa-walnictwa.

Pielgrzymujemy 
na Jasną Górę

Nasze wędrówki rozpoczę-
liśmy od pielgrzymki do Często-

chowy. W tym Maryjnym 
sanktuarium 22 wrze-
śnia maturzyści pod 
opieką wychowawców 
uczestniczyli w zor-

ganizowanych dla nich 
rekolekcjach. Wpatrze-

ni w cudowny obraz 
szukali odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania, 

a także pomocy i opie-
ki Maryi nie tylko na czas 
matur, ale również na wy-
bór drogi życiowej. 

Nie tylko palcem po mapie
Uczeń nie samą nauką żyje, zatem dopełnieniem szkolnego czasu są wycieczki krajoznawcze, 

przedmiotowe, rajdy i wędrówki nie tylko po najbliższej okolicy. A tych w naszej szkole nie brakuje. 

Kolejny raz 
na Wawelu

Uczniowie klas Ib T, Ib ZSZ, Ia 
T i IVa T zwiedzili Wzgórze Wawel-
skie i Zamek Królewski. Obejrze-
li równie „Gobeliny Ogińskich” ze 
Słonimia oraz podziwiali „Damę 
z gronostajem” Leonar-
da da Vinci. Wyciecz-
ka do Krakowa była 
okazją do integracji 
zespołów klasowych 
oraz poznania 
zabytków ma-
ł o p o l s k i e g o 
grodu.

Trasę wzdłuż Sękówki z Gorlic 
do Dominikowic przemierzyli ucznio-
wie klasy II a T wraz z opiekunami 
podczas klasowego rajdu. Celem 
wycieczki był poznanie najbliższej 

okolicy: zabytkowego kościoła 
w Sękowej,  cmentarza żołnierzy 
poległych w I wojnie światowej 
oraz wypoczynek na świeżym po-
wietrzu.

Wrocławskie klimaty
Dwudniowy pobyt  we Wrocławiu dostarczył niezapomnianych wrażeń uczniom z klas IBT, IIIBT, IAZSZ i IBZSZ. Młodzież zwiedziła m.in. perłę wrocławskiego modernizmu- Halę Stulecia, Park Szczyt-nicki, Ogród Japoński, Stare Miasto i Ostrów Tumski. W ramach pro-jektu czytelniczego oglądali Wrocław z perspektywy literacko-krymi-nalnej. Odkryli również tajniki życia zwierząt w ZOO i Afrykarium.

W obecności gór prościej odkrywa się siebie

W mieście ludzi i krasnali

W tym roku  podczas fina-

łu 2. edycji konkursu „Biblioteka 

w sam raz dla nas” zorganizo-

wanego przez Bibliotekę Pedago-

giczną w Gorlicach najlepiej „ubrali 

się w książkę” Katarzyna Król i Ga-

briel Madej, otrzymując wyróżnie-

nie. Do swoich zdjęć uczniowie wy-

k o r z y st a l i 

okładki ksią-

żek  z biblioteki szkolnej. Konkurs 

miał na celu rozwijanie twórczo-

ści artystycznej, popularyzację 

czytelnictwa i niekonwencjo-

nalną promocję książek.
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Olimp
Zajęcia w siłowni 

„Olimp” w Gorlicach były 
ciekawym urozmaiceniem 
szkolnej codzienności dla 
uczennic z klasy II a T. Dziew-
częta wzięły udział w spinningu 
– treningu na rowerach stacjo-
narnych,  najbardziej energe-

tycznej formie aktywno-
ści, która wzmacnia 

odporność, powodu-
je utratę zbędnych 
kilogramów. Zaję-

cia, poprze-
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Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła na miarę XXI wieku, otwarta na ucznia, nauczyciela i rodziców, którzy 
podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe 
środowisko oraz zachęcają innych ludzi do podjęcia podobnych starań. Wyróżnia nas zaangażowanie całej spo-
łeczności szkolnej w realizację edukacji zdrowotnej i wspólne realizowanie wielu programów i projektów.

Na ścieżce zdrowia
Ćwiczenia na świeżym powietrzu na trasie gorlickiej ścieżki zdro-

wia były chwilą relaksu dla uczennic klasy 2a T. Kompleksowe ćwi-
czenia na rozmieszczonych przyrządach pozwoliły na trening ca-

łego ciała. Trasę ścieżki uczennice pokonały na rowerach, 
waveboardach, przeszły marszem z kijami trekkingowymi. 

Ścieżka zdrowia to inspiracja na lekcję 
wf - doskonała pomoc do ćwiczeń 

na świeżym powietrzu.

Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja

Spotkanie 
z Monarem

Przedstawic ie le 
MONAR-u z  Nowe -
go Sącza po raz ko-

lejny zagościli w naszej szkole 19 września na 
zaproszenie Zespołu do Spraw Promocji Zdro-
wia. Myśl przewodnia spotkania „Człowiek służy 
wartościom - realizując je, wartości służą czło-
wiekowi – ocalając go” utrwaliła w słuchaczach 
potrzebę dążenia do codzienności wolnej od 
narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu.

Warsztaty profilaktyczne
Zajęcia warsz-

tatowe „Profilakty-
ka poprzez wartości: 
wolność i godność – 
wybieram - nie biorę” 
odbyły się 20 września 
dla uczniów klasy IIIcT. 
Swoją tematyką obej-
mowały zagadnienia 
asertywności, agresji, 
treningu interperso-
nalnego oraz różnych 
mechanizmów uza-
leżnień od alkoholu, 
narkotyków i dopala-
czy. Młodzież aktywnie 
uczestniczyła w zaję-
ciach prowadzonych 
przez panów Łukasza 
Obrzuta i Wojciecha 
Jojczyka.

Spotkanie z policjantem
Zagadnienia dotyczące używania narkoty-

ków i dopalaczy przybliżył  młodzieży aspirant 
Grzegorz Szczepanek 12 października. Zwró-
cił uwagę słuchaczy na skład substancji uzależ-

niających, ich wpływ na organizm młodego 
człowieka oraz problemy związane 
z odpowiedzialnością karną osób, 
popełniających wykroczenia lub 

przestępstwa pod ich wpływem.

Choroby 
cywilizacyjne 
bez tajemnic

Przyczyny współczesnych chorób cy-
wilizacyjnych oraz działania profilaktyczne 
zapobiegające im przybliżyła pani Wiesła-
wa Brach, pielęgniarka szkolna.

dzone odpowiednim instruktażem, 
odbywały się pod okiem instrukto-
rów. Spotkanie zakończyło się wy-
kładem dotyczącym prawidłowe-
go odżywiania i jego 
wpływu na orga-
nizm nastolatka.

Dietetyka na topie
Współczesny świat coraz większą wagę przywiązuje do 

zdrowego trybu życia i walki z nadwagą wśród młodzieży. 
Problemy błędów żywieniowych i ich konsekwencje omówiła 
dietetyczka Natur House – Agnieszka Halerz. Prelegentka za-

chęcała do codziennej aktywności fizycznej 
i prawidłowej diety jako nieodłącznych ele-

mentów zdrowego trybu życia. Zaintereso-
wani mogli również uzyskać indywi-

dualne porady żywieniowe.

Nasze zdrowie  
w naszych rękach

Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz
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„O życiu decydują chwile”
15. już sesja profilaktyczna odbyła się 18 maja 2017 r. w ZST. Spotkanie zostało zor-
ganizowane we współpracy z Zespołem Jednostek Edukacyjnych Województwa Ma-

łopolskiego w Gorlicach i kładło nacisk na udzielenie pierwszej pomocy, higienę 
dnia codziennego oraz rolę aktywności fizycznej w życiu człowieka. O roli 

higieny dnia codziennego w zachowaniu zdrowia mówiła pani mgr Kry-
styna Jamro. Przybliżyła zagadnienia związane z chorobą, sprawnością 
fizyczną i umysłową. Z kolei pani mgr Angelika Kosińska mówiła o różnych 

formach spędzania wolnego czasu – pozytywnych, ale również o tych – nio-
sących ze sobą zagrożenia. Na temat roli masażu wypowiadała się 

pani mgr Edyta Krajewska, a pani mgr Alek-
sandra Bargieł zwróciła uwagę na wpływ 

alkoholu i dopalaczy na organizm 
nastolatka. Sesja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży. Uczniowie 
klas gimnazjalnych powia-

tu i miasta Gorlic oraz mło-
dzież ZST wzięli czynny udział 

w części praktycznej związa-
nej z udzielaniem pierwszej 
pomocy, różnymi technikami 
masażu, mierzeniem ciśnie-

nia, nauce chodzenia 
z kijkami nordic wal-

king.

Batalie konkursowe
Ten rok okazał się także czasem kolejnych sukcesów szkoły i uczniów. W telegraficz-

nym skrócie przedstawiamy naszą aktywność na wielu płaszczyznach.

Powiatowy Konkurs 
Teatralno-Recytatorski 

im. Jana Pawła II
Kolejna, już 17. edycja Powiatowe-

go Konkursu Teatralno-Recytatorskiego 
im. JP II przyniosła sukces jednej z na-
szych uzdolnionych recytatorek. We-
ronika Słowik zdobyła II miejsce za re-
cytację wiersza K. Wierzyńskiego „Na 
proces moskiewski” i fragmentu prozy H. 
Sienkiewicza „Quo vadis”. Reprezento-
wała nas również Gabriela Sikora, pre-
zentując wiersz „Żołnierz warszawski” 

K. Wierzyńskiego 
i fragment „Ogniem 
i mieczem”. Uczest-
nicy konkursu wy-
kazali się ekspresją 
słowa, poprawnością 
dykcji i akcentu, umie-
jętnością uzasadnienia wy-
boru wiersza oraz fragmentu prozy 
pod względem treści i formy. 

Angielski wyścig

Dziewiąty turniej „Angielski Wyścig” ruszył 26 maja. 

Forma turnieju przypomina rywalizację sportową – 2 dzie-

sięcioosobowe zespoły uczniów odpowiadają na pytania 

testowe z zakresu słownictwa angielskiego przy pomocy 

specjalnych pilotów. Stan rywalizacji uczestnicy i kibice 

mogą obserwować na dużym ekranie w formie wyścigu ko-

larskiego. W tym roku w turnieju wzięło udział aż 12 grup 

uczniów z gminy Gorlice. W kategorii szkół podstawowych 

puchar przechodni Zespołu Szkół Technicznych powrócił 

w ręce reprezentacji Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Staszkówce, a w kategorii gimnazjów 

powędrował do Gimnazjum 

z Zespołu Szkół w Ro-

picy Polskiej.

Światełko wiedzy 
o zdrowiu i życiu
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Fryzjerskie stylizacje

Podczas II Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerskiego „Jesienna awangarda” reprezen-

towali nas Weronika Rutana i Sławomir Pabis w kategorii fryzura damska oraz Małgorzata 

Wal w kategorii fryzura męska. W roli modeli wystąpili Gabriela Waląg, Oliwia Dąbrowska 

oraz Robert Zagórski. Mimo dużej konkurencji, jury doceniło fryzurę męską Małgorza-

ty, przyznając jej wyróżnienie. Fryzury Moniki i Sławka również zasługiwały na podziw, 

mimo że tym razem ich autorzy nie znaleźli się na podium. 

W kolejnym konkursie Fryzjerskim w Trzcianie koło Rzeszowa uczestniczyły uczen-

nice technikum fryzjerskiego z klasy III: E. Mroczka i S. Siuta w roli zawodniczek oraz 

M. Stabach i W. Słowik w roli modelek. Młode fryzjerki zmierzyły się z tematem „Fry-

zury czerwonego dywanu”. Mimo przepięknej stylizacji, naszym przedstawicielkom 

zabrakło trochę szczęścia, aby znaleźć się na podium. Szansa na rewanż już za rok.

Pokaz upięć 

i koków
Uczennica klasy III b techni-

kum fryzjerskiego Ewelina Mrocz-

ka wzięła udział w pokazie „Upięć 

i koków”, zorganizowanym przez 

Studio AFK w Gorlicach. Artystycz-

ne fryzury wykonywała instruktorka 

znanej w kraju i na świecie instytu-

cji szkoleniowej branży fryzjerskiej 

„Zaremba International Academy”. 

Ewelina na drodze castingu za-

kwalifikowała się do grona czterech 

modelek, które zostały poddane 

metamorfozie . Na głowie naszej 

uczennicy stworzona została ele-

gancka wieczorowa fryzura w stylu 

klasycznym. 
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Szopki Bożonarodzeniowe
W kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych 
I nagrodę w Kon-
kursie Szopek Bo-
żonarodzeniowych 
zdobyły uczennice 
naszej szkoły: Izabe-
la Kamińska, Ewelina 
Mroczka i Małgorzata 
Stabach, które wyko-
nały tradycyjną szop-
kę. To już kolejny 
taki sukces naszych 
uczennic.

Z ekonomią 
na ty

Nasza młodzież podjęła 
wyzwanie Instytutu Ekono-
micznego PWSZ w Nowym 
Sączu, biorąc udział w II 
etapie przedsięwzięcia: Li-
der Wiedzy Ekonomicznej 
Konkurs o Puchar Rektora 
PWSZ pt.: „e – Administra-
cja wyzwaniem XXI wieku”. 
Konkurs dotyczył społe-

czeństwa informacyjnego, 
nowoczesnego państwa 

i administracji w służbie 
rozwoju infrastruktury infor-
matycznej w państwie spo-
łeczeństwa informacyjnego. 
Naszą szkołę reprezentowa-
li uczniowie kl. III b techni-
kum, zajmując następujące 
miejsca: Marcin Piskor – 7., 
Przemysław Żarnowski – 9., 
Konrad Nabożny – 
12.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W Powiatowym Turnie-

ju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” 
znowu mogliśmy cieszyć się 
sukcesem. W finale uczeń 
klasy III c T Wojciech Le-
dniowski zajął III miejsce, 
a reprezentowali nas rów-
nież Wojciech Dyczko, Mi-
chał Świerzowski z I a T 
oraz Amadeusz Staudt z kla-
sy I a ZSZ. 
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 To ja Ewelina

Tradycja to piękno, które chronimy
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Wspieramy akcję 
Gazety Gorlickiej

Ciasto dla Ewy upiekło wielu uczniów, rodziców i nauczycieli 
ZST, tym samym przyłączając się do akcji fundacji „Wyjdź z domu” i Gazety 
Gorlickiej. Łącznie zebraliśmy 60 wypieków, które powędrowały na nie-
dzielną akcję do Kobylanki, gdzie po każdej Mszy św. 
rozprowadzane były słodkości i zbiera-
ne fundusze na leczenie Ewy Przybyło . 
Tym gestem nasza społeczność szkolna 
pokazała wrażliwość na problemy innych 
ludzi i chęć niesienia pomocy potrzebują-
cym, tym razem pomagając rodzinie ko-
legi z klasy IV. Ponadto dziewczyny z IIIb 
wspierając oddział dziecięcy Szpitala Spe-
cjalistycznego w Gorlicach wykonały bożo-
narodzeniowe stroiki na kiermasz świątecz-
ny.

Olimpiada  
Techniki  

Samochodowej
Nie słabnie zainteresowanie na-

szych techników pojazdów samochodo-
wych olimpiadą kierunkową. W tym roku 
po raz 6. uczniowie klasy III wzięli udział 
w 18. Olimpiadzie Techniki Samochodo-
wej  w Warszawie w Politechnice War-
szawskiej na Wydziale Samochodów 
i Maszyn Roboczych. Udział w olim-
piadzie dał naszym uczniom moż-
liwość rywalizacji z najlepszymi 
uczniami uczącymi się w branży 
samochodowej oraz obejrzenia 
ciekawych prezentacji na tematy 
związane z nowinkami motoryza-
cyjnymi.

16. Turniej  
Motoryzacyjny

K o l e j n a 
edycja Powia-
towego Turnieju 
Motoryzacyjne-
go przyniosła na-
szym drużynom 
2. i 3. miejsce. 

Młodzież 
w działaniu

„Myśląc, 
taniec”

P o d s u m o w a n i e 
tego projektu odbyło 
się 13 listopada w Gor-
lickim Centrum Kul-
tury. Mogliśmy obej-
rzeć prawie godzinny 
spektakl taneczny, 
przygotowany przez 
uczestników pro-
jektu, wśród nich 
mieliśmy przed-
stawicieli ZST: 
Magdalenę Woź-
niak z klasy 2a 
T i Jacka Leśniaka 
z klasy 1b T. Cala impreza do-
starczyła zarówno wykonawcom, 
jak i widzom niezapomnianych 
wzruszeń artystycznych.

Spotkanie 
Szkolnych 
Kół Caritas

Koło Caritas działające 
w ZST z roku na rok zyskuje nowych członków. 24 listopada opiekunowie 
i wolontariusze Szkolnych Kół Caritas spotkali się w Jaśle, aby dyskuto-
wać na temat przykładowych aktywności i propozycji działań SKC.
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Mikołajki
W grudniowy dzień ekipa św. Mikoła-

ja odwiedziła wszystkie klasy ZST i pra-
cowników szkoły. Nie dla każdego były 
upominki – niektórym trafiły się rózgi. 

W tym dniu Św. Mikołaj ze swoją świtą 
rozdawał również prezenty gimnazjalistom 
z gorlickich szkół.

Walentynki
Święto zakochanych przygotował 

Samorząd Uczniowski wspólnie ze 
Szkolną Biblioteką. Każdy uczeń 
mógł skierować miłe słowa do 
sympatii, koleżanki, kolegi czy 
nauczyciela. Odbyły się również 
2 konkursy literacko-walentyn-
kowe przeprowadzone za pomo-
cą aplikacji internetowych KAHO-
OT. Na chętnych czekała również foto 
budka. Sursum

Corda
Do tradycji należy już włączanie się naszej młodzie-

ży do akcji organizowanej przez stowarzyszenie Sursum Corda. 
Sylwia Stępień, Małgorzata Wal, Weronika Słowik, Ewelina Mroczka, Małgorzata 
Stabach rozprowadzały i w tym roku na terenie naszej szkoły świąteczne kartki 
dobroczynne. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały zainwestowane w niesie-
nie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, podopiecznym programu „Na 
Ratunek”. Pod koniec maja w obecności pani dyrektor dziewczęta z klasy III b T 
odebrały podziękowania za udział w tej akcji charytatywnej. 

Bezpiecznie do celu

Wiem, że czekacie cały rok, więc wydłużam krok

Dziewczyny 
na was 
zawsze 

można liczyć
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Pożegnanie 

absolwentów

Lato czeka!
Akademią „Lato czeka” zakoń-

czyliśmy rok szkolny 2016/2017. 
Najlepsi uczniowie odebrali świa-
dectwa z wyróżnieniem oraz nagro-
dy z rąk pani dyrektor – mgr Rena-
ty Stępień. Były również gratulacje 
i upominki dla zwycięzców w kon-
kursach przedmiotowych i sporto-
wych. Pożegnaliśmy także absol-
wentów klas trzecich ZSZ, życząc 
im dużo szczęścia i pomyślno-
ści w rozwijaniu pasji i uzdolnień 
oraz odwagi, siły i wytrwałości 
potrzebnych do realizacji planów. 
Dla całej społeczności szkolnej po-
płynęły życzenia wspaniałych, sło-
necznych, pełnych przygód i nieza-
pomnianych wspomnień wakacji. 

Z życia szko
ły

WF z Klasą
WF z Klasą to ogólnopolska akcja 

edukacyjna Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, Gazety Wyborczej i serwisu 
Sport.pl. Celem akcji jest wspieranie na-
uczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej 
uczniów i w prowadzeniu nowoczesnych 
oraz ciekawych lekcji. Efektem progra-
mu miała być zmiana świadomości proz-
drowotnej, podniesienie prestiżu wycho-
wania fizycznego, edukacja na temat 
znaczenia aktywności fizycznej dzieci 
i dorosłych - zarówno osób sportowo ak-
tywnych,  jak i tych o słabszych predys-
pozycjach fizycznych. W tym roku wzię-
liśmy udział w III edycji tego programu. 
Wyróżniono nas na stronie głównej całe-
go bloga projektu za „Innowacyjny wf dla 
dziewcząt” oraz na stronie głównej CEO 
za „Wspinaczkę bez gór”. Jako jedyni 
w województwie małopolskim otrzymali-
śmy odznakę „Innowacyjny WF”. III edy-
cja programu „WF z klasą” po burzliwych 
dyskusjach w gronie uczniów i nauczy-
cieli, argumentach za i przeciw wyłoniła 
wspólną decyzję o realizacji „Innowacyj-
nych zajęć pozalekcyjnych” w I półroczu 
oraz „WF dla dziewcząt” w II półroczu. 
Podczas realizacji I zadania udało się 
przygotować ofertę cyklicznych zajęć dla 
młodzieży ze sportów walki, wspinaczki 
na ściance, bilardu i parkour’u / freerun-
ning’u. Z kolei WF dla dziewczyn realizo-

w a -
ny był poprzez 
muzykę na lekcjach, waveboard, nor-
dicwalking, badminton. Ostatnim dzia-
łaniem w programie była Lokalna Akcja 
Sportowa, czyli impreza rekreacyjna dla 
naszej młodzieży z udziałem społeczno-
ści lokalnej. W imprezie zorganizowanej 
31 maja uczestniczyła młodzież ZST, 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści im. Jana Kilińskiego 
oraz spora grupa dzie-
ci wraz z opiekunkami 
ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II 
w Stróżówce.

Uczniowie klas młodszych przygotowali dla absolwentów uroczystą akademię, której motto brzmiało: „To 

nie droga jest trudnością…To życie jest drogą”. Były wiersze, piosenki, wspomnienia. Dyrektor ZST mgr Renata 

Stępień wręczyła absolwentom dyplomy, świadectwa z wyróżnieniem, a rodzicom listy gratulacyjne. Uczniowie 

z technikum usług fryzjerskich otrzymali drobne upominki za zaangażowanie w realizację programu Gorlickiej 

Dużej Rodziny. Przed absolwentami kolejny etap drogi, przygoda jutra, która zależy od nich samych. 

Korowód sportowy
W ramach tegorocznej edycji 

„Przyszłość należy do nas” w dniu 

22 września został zorgani-

zowany Korowód Sporto-

wy, który przeszedł uli-

cami naszego miasta. 

W przemarszu udział 

wzięli zaproszeni goście, uczest-

nicy projektu, uczniowie MZS Nr 

5 oraz młodzież innych szkół gor-

lickich, która przemieszczała się 

na rowerach, rolkach czy hulajno-

gach. My postawiliśmy na spacer 

z kijkami, bowiem Nordic Walking 

– to spacer po zdrowie od przed-

szkolaka po seniora. Jako jedyni 

z przedstawicieli szkół ponad-

gimnazjalnych zaprezentowa-

liśmy się z układem sportowo-ta-

necznym. Na początku wystąpiła 

grupa taneczna dziewcząt z wła-

snym układ choreograficznym, 

a następnie swoje umiejętności 

zaprezentowali szkolni miłośnicy 

jazdy na waveboardzie. Zarówno 

jeden, jak i drugi pokaz wzbudził 

podziw i zachwyt zgromadzonej 

publiczności, a szczególnie tej 

najmłodszej.

 24  Najlepsza reprezentacja sportowa ZST
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Ślubowanie

Coraz bliżej 
Święta!

Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia młodzież wielu klas 
spotkała się na wigilijnych spotka-
niach opłatkowych, a uczniowie 
klasy 4c T przygotowali montaż 
słowno-muzyczny. Uroczystą aka-
demię zakończyły multimedialne 
życzenia wprowadzające nas 
w świąteczny klimat.

Małopolska Noc 
Naukowców

Małopolska Noc Naukowców organizowana 
przez PWSZ w Nowym Sączu – cyklicznie przy-

ciąga młodych ludzi. Podczas imprezy uczniowie z kla-
sy III b T mogli skorzystać z wykładów, warszta-

tów, pokazów, laboratoriów oraz konkursów 
dotyczących różnych dziedzin nauk humani-
stycznych oraz technicznych. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się nasi uczniowie Konrad Na-
bożny i Gabriel Madej, którzy w konkursie in-
formatycznym dla szkół ponadgimnazjalnych 
zajęli kolejno 1. oraz 2. miejsce.

Uroczyste ślubowanie 
uczniów klas I odbyło się 5 paź-
dziernika. Ten ważny moment 
w życiu każdego pierwszaka 
przebiegał wśród scenek arty-
stycznych, przygotowanych przez 
pierwszoklasistów oraz zabaw-
nych konkursów.

Spotkanie  
z podróżnikiem

Kolejne nasze spotkanie z grupą podróżników trzask.pl miało miej-
sce 8 listopada. Tym razem przybliżyli nam świat Ameryki Południowej, 
dokładnie Amazonii. Młodzież miała okazję poznać Indian mieszkają-
cych w lesie deszczowym, u których przez kilka dni gościli podróżnicy 
– dowiedzieć się o ich kulturze, zwyczajach, przysmakach, tradycjach, 
które w naszym cywilizowanym świecie często są przez nas niezrozu-

miałe.

Dzień Otwarty

Z pełną ofertą edukacyjną na 
rok szkolny 2017/18 w ZST gimna-
zjaliści mogli zapoznać się w pod-
czas Dnia Otwartego w pierwszy 
dzień wiosny. Przed zwiedzający-
mi otwarły się wszystkie pracownie 
z branży technicznej i usługowej, 
w których kształcimy. Nieustają-
cym zainteresowaniem dziewcząt  
i chłopców cieszyły się metamor-
fozy dokonywane przez młode fry-
zjerki w ich salonie. Zadziwiał po-
kaz drukarki 3D wykonanej przez 
młodych informatyków pod kierun-
kiem nauczycieli tego przedmio-
tu. Zaskakiwał mini koncert w wy-
konaniu grającej stacji dyskietek, 
który również był ich autorskim 
pomysłem. Pokazali się również 
mechanicy - przygotowali pokaz 
programu do obróbki skrawaniem 
na obrabiarkach CNC oraz z pa-
sją opowiadali o różnych rodzajach 
silników, podwoziach samochodo-
wych czy układzie napędowym, 
wykorzystując przy 

tym modele dydaktycz-
ne. Z kolei elektrycy 
prezentowali m. in. 
model instalacji elek-
trycznej samochodu 
i program do projek-
towania oświetlenia 
RELUX. Matematycy  
zaprezentowali działa-
nie komputerowego programu edu-
kacyjnego Kahoot oraz różnego 
rodzaju gry i łamigłówki matema-
tyczne. Humaniści zaś proponowali 
konkursy związane ze znajomością 
naszego regionu i rozpoznawa-
nie karykatur sławnych literatów. 
W tym roku postawiliśmy na aktyw-
ność naszych gości i zachęcaliśmy 
uczniów gimnazjum do sprawdze-

nia się w różnych dziedzinach 
wiedzy.  O kondycję fizycz-
ną młodzieży zadbali na-
uczyciele wf-u, proponując 
spędzanie czasu w ruchu. 
Temu służyły atrakcje 

przygotowane 
na sali gim-
n a st y c z n e j : 
w s p i n a c z k a 
na profesjo-
nalnej ściance, 
ćwiczenia na 
macie zapa-

śniczej, jazda 
na waveboardzie, freerunning czy 
parkour. Myślimy, że każdy z od-
w i e d z a j ą c y c h 
znalazł wśród 
wielu atrakcji 
coś dla siebie 
i rozważy na-
ukę w naszej 
szkole po 
u k o ń c z e -
niu gimna-
zjum.
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Zawody 
lekkoatle-

tyczne
Cztery dyplomy i dobre 

wyniki naszej młodzieży na 
XVII Indywidualnej Sparta-
kiadzie Lekkoatletycznej Po-
wiatu Gorlickiego dziewcząt 
i chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych „Licealiada 
2016/2017”odnotowali-
śmy 28 września na stadio-
nie w Bobowej.

Zawody 
w bad-

mintona
Powtórzyliśmy sukces 

z ubiegłego roku - jedna z na-
szych dwóch 
drużyn w skła-
dzie Kacper 
i Szymon Gubała 
zajęła 3. miejsce 
w Mistrzostwach 
Powiatu w Bad-
mintonie. W zawo-
dach startowali rów-
nież Przemysław 
Siwiak i Kamil War-
cholik, obaj z klasy II 
a ZSZ. 

Piknik w ZST
Czerwcowa niedziela upłynęła pod znakiem pikniku rodzicielstwa 

zastępczego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorlicach. Na naszym boisku szkolnym wyrosła osada ry-
cerska, a w niej prezentacja zbroi rycerskiej, pokaz broni, stanowisko 
łucznicze, zabawy i zawody rycerskie. Nie zabrakło atrakcji dla najmłod-
szych: dmuchanej zjeżdżalni, nauki chodzenia na mini szczudłach, ma-
lowania twarzy oraz pokazu i tworzenia baniek gigantów. W organizację 
pikniku włączyli się czynnie nauczyciele wf – instruktorzy asekurowali 
dzieci na ściance wspinaczkowej. Oblegany był bilard i miejsce do teni-
sa stołowego, jak zwykle tłoczno było w pracowni fryzjerskiej.

Na 
ściance

Nasza ścianka wspi-
naczkowa cieszy się nie-
słabnącą atrakcyjnością 
wśród gości. Tym razem 
grupka dzieci z klasy 
2 Szkoły Podstawowej 
w Stróżówce uczestni-
czyła w zajęciach wspi-
naczkowych. Młodszych 
kolegów asekurowali 
chłopcy z klasy 2 a T. 
Z atrakcji na ściance 
skorzystały również dzie-
ci z Międzyszkolnego 
Klubu Narciarskiego, co 
urozmaiciło ich przygo-
towania do sezonu zimo-
wego

Szachy
Odnotowaliśmy bardzo dobry występ naszych szachistów na za-

wodach powiatowych. Drużyna w składzie: Gabriela Sikora (IIIbT), 
Adrian Bochenek (IVaT), Przemysław Żarnowski (IIIbT) 
oraz Kacper Dudka (IbT) zajęła 3. miej-
sce, przegrywając z miejscem dru-
gim jedynie o jeden punkt. 

Pływanie
W tym roku Adrian Kliński z klasy IVaT na Powiatowych Zawodach 

Pływackich w dniu 15 grudnia zajął 2. miejsce na dystansie 50 m. stylem 
klasycznym.

Siatkarski 
sukces

Nareszcie długo oczekiwany 
sukces w grach zespołowych. Dru-
żyna siatkarzy wygrała w pięknym 
stylu bez straty seta swoją grupę 
i dotarła do ścisłego finału w Powia-
towej Licealiadzie w Piłce Siatkowej. 
W finale ulegli przeciwnikom, jednak 
po bardzo zaciętej walce ostatecznie 
chłopcy wywalczyli 3. miejsce w tur-
nieju. 

Otwarci na pomoc

Mali zdobywcy szczytów

Przy grze 
bądź 

przeciwnikiem 
rycerskim
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Pierwszoklasiści
roku szkolnego 

2016/2017

kierowca mechanik/

elektryk

mechanik pojazdów 

samochodowych 

technik informatyk/

technik elektryk

technik pojazdów samochodowych/

technik usług fryzjerskich 

Piłka
halowa 

dziewcząt
Bardzo dobry występ na-

szych dziewcząt na zawodach 
powiatowych w piłce halowej 
odnotowaliśmy 8 marca na hali 
w Bieczu. Po bardzo wyrówna-
nych pojedynkach i stracie jed-
nej jedynej bramki nasz zespół 
zajął ostatecznie 5. miejsce 
w turnieju. Gratulujemy wyniku 
i wspaniałych męskich kibiców, 
którzy przygotowali ogromny 
baner i po meczach uhonoro-
wali nasze dziewczęta kwiata-
mi.

Podium dla 
biegaczy
Po raz kolejny w tym roku na-

sza drużyna sportowa znalazła się 
na III miejscu podium, tym razem 
w Powiatowych biegach przełajo-
wych. Zawody odbyły się 10 kwiet-
nia w Zagórzanach.

Debiut na plaży
W tym roku zadebiutowaliśmy w  turnieju siat-

kówki plażowej. W drużynie dziewcząt reprezen-
towały nas Oliwia Dąbrowska i Gabriela Waląg, 
a w składzie męskim wystąpili Artur Hudzik i Rado-
sław Kukuła. Na razie nie udało się zdobyć medali, 
ale wyniki rozgrywek  są obiecujące.

Dzień Sportu
Dniem Sportu włączyliśmy się aktywnie w IX 

już Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich - XXIII 
Sportowy Turniej Miast i Gmin. W tym roku nasi 
uczniowie rywalizowali w 10 konkurencjach indy-
widualnych i jednej drużynowej. Podsumowaniem 
tego sportowego wydarzenia był mecz siatkarski 
nauczycieli z uczniami. 
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Wygrywaj bez zbytniej radości, 
przegrywaj bez gniewu 
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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 kształcące w zawodach:
•	 Technik	pojazdów	samochodowych
•	 Technik	informatyk
•	 Technik	elektryk
•	 Technik	usług	fryzjerskich

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2  
3-letnia	Branżowa	Szkoła	I	Stopnia	na	podbudowie	gimnazjum
kształcąca	w	zawodach:
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Elektromechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Elektryk	
•	 Elektromechanik
•	 Kierowca	mechanik
•	 Fryzjer	
•	 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 2017/2018:
•	 Realizujemy	pilotażowy	projekt	MEN	w	ramach	edukacji	dorosłych	-	

LOWE

•	 Świętujemy	w	naszej	szkole	Powiatowy	Dzień	Edukacji

•	 Dbamy	o	szeroką	współpracę	ze	środowiskiem	lokalnym,	a	w	szczegól-

ności	z	pracodawcami

•	 Utrzymujemy	status	certyfikatu	Szkoła	Zawodowa	Najwyższej	Jakości

•	 Przygotowujemy		MATEMATYCZNY	WYŚCIG	wraz	z	mBankiem	(II	EDYCJA)

•	 Realizujemy	program	rozwoju	czytelnictwa

•	 Wdrażamy	reformę	edukacji	i	rozpoczynamy	kształcenie	w	Branżowej	

Szkole	I	Stopnia

•	 Otaczamy	opieką	psychologiczno-pedagogiczną	naszych	uczniów

•	 Realizujemy	działania	Szkoły	Promującej	Zdrowie
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