
Historia  szkoły 

wczoraj i dziś

Zespół Szkół Technicznych                           

im. Wincentego Pola  

w Gorlicach 



ubileusz

2 czerwca 2021r.

Historia naszej szkoły 

przez lata pisana 

wizytówką i dumą

się stając.



Fabryka maszyn „GLINIK”

1.10.1961r.
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki powołuje

Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Fabryki 

Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik".



Franciszek Szydło - dyrektor szkoły

od początków jej istnienia, tj. od

1.09.1961 do stycznia 1981 roku,

w którym to odszedł na zasłużoną

emeryturę. Zmarł 15.11.1999 r.

Dyrektor Szkoły

20 lat 
zaangażowania, sukcesów i aktywnego 

włączania  szkoły w życie środowiska lokalnego

„Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nie ma 

nigdy pomyślnych wiatrów.”

Seneka 



Szkołę opuszczały kolejne roczniki tokarzy,

ślusarzy, frezerów, kowali maszynowych,
sporą grupę stanowiły również dziewczęta

Szkoła z przed lat…



10 lat Szkoły

bez własnego 

budynku

Zespół Szkół Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 3



1.09.1971 r. 

Szkoła otrzymała  zaprojektowany 

i wykończony budynek

Inauguracja roku szkolnego w nowym 

budynku szkoły



Kazimierz Złotek 

Kazimierz Bobola 

Józef Borek

Henryk Krzyszycha

Stanisław Penar

Sylwester Kumorkiewicz

Na początku lat 70-tych kompletowała się kadra 

pedagogów, którzy związali swe życie zawodowe                 

z tą szkołą na długie lata, niektórzy na całe życie

Helena Tarko

Ewa Laszczak

Halina Dubis

Grażyna Myśliwiec 

Stanisław Maniak 

i wielu innych, którzy dołączyli w późniejszych latach 

Szkoła z przed lat…



Wyróżniający się absolwenci 

otrzymywali nagrody rzeczowe 

i pieniężne, wszyscy zaś 

znajdowali zatrudnienie

w patronackim zakładzie pracy 

Szkoła z przed lat…



Szkoła z przed lat…

Szkoła tętniąca swym własnym rytmem. 

Uroczystości, akademie i apele to obok 

normalnych zajęć lekcyjnych ważny 

element życia szkolnego



Akademie rozpoczynające i kończące rok 

szkolny odbywały się w Sali Widowiskowej 

Zakładowego Domu Kultury z udziałem 

Kierownictwa Fabryki Maszyn                                                                                                  

Szkoła z przed lat…



Partnerstwo i przyjaźnie 

międzynarodowe

Kontakty międzynarodowe nasza szkoła, nawiązała

w roku 1977 i trwały one, z przerwami, do roku 1989r.

Szkoły partnerskie

z ówczesnej Czechosłowacji i NRD



Kazimierz Złotek - funkcję dyrektora

szkoły pełnił w latach 1981 - 1996.

Był wyróżniony za pedagogiczne

posłannictwo, m.in. Tytułem Dyrektora

Górniczego, Medalem Komisji Edukacji

Narodowej.

Zmarł 7 października 1996 roku.

Dyrektor Szkoły

Dyrektor na Medal 

Całym sercem oddany pracy w szkole, młodzieży,                          

otwarty na sprawy innych, wiele  działo się 

w murach szkoły i poza nią



Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Maszyn 

Wiertniczych i Górniczych "Glinik"

Nowy rozdział i nowa nazwa szkoły 



15 czerwiec 1984 r.

Nadanie szkole imienia Wincentego Pola 

oraz wręczenie sztandaru



„Żyć za swe czasy, czcić czasy ubiegłe,
I sad zasadzić – a i dom postawić,

I sławy ojców za siebie poprawić,

I do kościoła oddać chociaż cegłę…”
W. Pol

15 czerwiec 1984 r.



Patron szkoły

Wincenty Pol

1807 - 1872

Jak dawniej z dala wita dąb wyniosły, 

I zapach znany z łąki pokoszonej, 

I znane sercu te gorlickie dzwony, 

I moje drzewa-ach, jakże porosły! 

Domku mój stary! Domku pod dębami! 

Obaśmy widzę na świecie już sami? 

Źle ci beze mnie, źle i mnie bez ciebie ...

Poeta i geograf związany z Ziemią Gorlicką



Wychowanie młodzieży w duchu sportu z ideą 

szlachetnej rywalizacji, pokonywania własnych 

słabości i szacunku dla przeciwnika



Dodatkowe zajęcia i wielkie wyzwania artystyczne

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych 

działających w szkołach Ministerstwa Górnictwa i Energetyki 

w Wodzisławiu Śląskim

20-22 maja 1985 r. 



Warsztat szkolny oprócz kształcenia zawodowego 

jest bezpośrednim wykonawcą produktów dla 

przemysłu i funkcjonuje jako samodzielny Wydział 

Fabryki Maszyn "Glinik" S.A.

Praktyczna nauka zawodu



„Warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych –zajęły – za

rok szkolny 1988/1989 – pierwsze miejsce we

współzawodnictwo o najlepszą placówkę praktycznej

nauki zawodu. Sukces to nie byle jaki: w konkursie brało

udział 294 podlegające pod Wspólnotę Węgla Kamiennego

szkoły, niejednokrotnie bogatsze i lepiej funkcjonujące.

Oceniająca komisja brała pod uwagę sprawy szkoleniowe

i produkcyjne oraz różnorodność pracy dydaktycznej……”

Głos Glinika
- lokalna prasa pisze …….

Szkoła na Medal

Nie było to jedno wyróżnienie – w 1985 roku szkoła

zajęła drugie miejsce, a w 1986 roku trzecie miejsce



Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Maszyn Wiertniczych

i Górniczych "Glinik„ przestaje funkcjonować w strukturach Resortu

Górnictwa. Fabryka Maszyn przekazuje szkołę wraz z całą bazą

Kuratorium Oświaty.

W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodziły wówczas:

23 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej

2 klasy Liceum Zawodowego

3 klasy Technikum Mechanicznego

oraz 4 klasy Technikum Mechanicznego dla Pracujących

1.09.1993 r.

Zespół  Szkół Technicznych im. Wincentego Pola

w Golicach  



Wizyta 

Ks. Biskupa Kazimierza Górnego                                          

15.04.1996r.
„Posłannictwo 

wasze jest największe

- dobro czynić”

„Mamy dobrą młodzież – człowiek 

rodzi się do dobrego. …

Może to góry, może to one kształtują 

dobre charaktery”

/Jerzy Nalepka/



W miarę upływu lat zmieniała się kadra 

pedagogiczna, a placówka swoje oblicze



W jednym budynku dwie szkoły

Rozwijają się odrębnie, ale wciąż w swoistej symbiozie

od 1997 roku



Anna Chruściel - od 1.09.1991r. pełniła

funkcję wicedyrektora szkoły, a od 1.09.1997r.

do 31.08.2001r. funkcję dyrektora.

W ciągu 40-letniej pracy zawodowej została

wyróżniona licznymi nagrodami państwowymi

i resortowymi.

Jej ambicją była troska o poziom oraz

wizerunek szkoły.

1.09.2001 roku przeszła na emeryturę.

Dyrektor Szkoły

Uczyniła ze szkoły drugi dom – bezpieczny, 

ciepły, ale wymagający



MIEJSCE PRZYJAZNE

I SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ

Kreowanie wizerunku 

i umacnianie pozycji szkoły 



Jednocześnie, aby umożliwić

młodzieży kontynuowanie nauki po

szkole średniej utworzono

3-semestralną Szkołę Policealną

o profilu-Technik Bezpieczeństwa

i Higieny Pracy

Zespół Szkół Technicznych stał się 

wielopoziomową i wielokierunkową szkołą 

W następnych latach szkoła rozwija się, powstają nowe kierunki

kształcenia i typy szkół. W roku szkolnym 1998/1999 uruchomiono

Liceum Ogólnokształcące, dwuoddziałowe o profilu ogólnym, a

rok później Liceum Profilowane



Renata Stępień od 1.09.2001r. pełni

funkcję dyrektora Szkoły. W tym

okresie przyczyniła się znacznie do

modernizacji i rozbudowy bazy oraz

infrastruktury szkolnej. Jej zasługą

jest uzyskanie przez szkołę licznych

prestiżowych certyfikatów.

Uhonorowana wieloma nagrodami,

wyróżnieniami i odznaczeniami.

Dyrektor Szkoły
„Nie rzeczywistość sama,

ale serce, z jakim ku niej przystępujemy,

daje rzeczom kształty i kolory”
administrator, menadżer, przywódca



7.10.2005r. 

ważny dzień w historii szkoły –

poświęcenie nowego sztandaru

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski 

– Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła

i jej najbliższe otoczenie

Jego Ekscelencja 

Ksiądz Biskup 

Edward Białogłowski

- dokonuje poświęcenia 

sztandaru



14 .10.2007r.

Drzewko „Wincenty”

z okazji 200-tnej rocznicy urodzin patrona



23.10.2008r.

otwarcie Izby Pamięci Wincentego Pola

Postać Patrona

jest wciąż żywa

i szczególnie pielęgnowana



20.10.2009 r.

Uroczystość 25-lecia nadania szkole 

imienia Wincentego Pola

Utożsamiając 

się z przesłaniem

Wincentego Pola,

możemy powiedzieć:                                 

„ Żyć za swe czasy,  

czcić czasy ubiegłe”



Centrum Kształcenia Zawodowego

w Gorlicach

Nauczycielem wszystkiego jest praktyka 

/Gajusz Juliusz Cezar/

https://ckz.gorlice.pl/


Wizyty duszpasterskie 

12.05.2014r.

„Pan, gdy się w sercu 

przyjmie, jest jak kwiat”
Karol Wojtyła

Ks. Biskup Edward Białogłowski

Ks. Biskup Jan Wątroba

11.03.2019r.

„Przed „ zatopieniem” 

chroni wiara w Chrystusa 

i w Jego słowo”

20.05.2009r.



23.09.2011 r.

Otwarcie szkolnej pracowni fryzjerskiej 



1.10.2011r. 

Jubileusz 50 – lecia Szkoły 

„Wspomnienia są kartą historii i stanowią 

skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej 

w sercach i pamięci ludzkiej”



ostatnie 10 
lat historii 
szkoły



Edukacja ku przyszłości 

Systemowe i konsekwentne 

działania nagrodzone 

wyróżnieniami 



Nowoczesna edukacja w wymiarze ZST

Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM35fTouzwAhWdAhAIHUgID9UQFjAAegQIBRAF&url=http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-44bf13fb-64c3-4aae-846e-5bb1346fc73c/c/024_ETI_nr_Vol_8_3_Elektroniczny_system.pdf&usg=AOvVaw2-CL-DNdK3819OSjJ1buWs


#OSE WYZWANIE



Miarą sukcesu szkoły są codzienne 

osiągnięcia każdego ucznia



Patronat naukowy 

26 maja 2011r. 

18 luty 2019r.



Nauka poza granicami….

•Projekt Comenius „Centrope - Budowanie

mostów ponad podziałami ” 2005,

•Projekt Leonardo da Vinci „Chrońmy środowisko

od zanieczyszczeń – Ambitny plan” 2009,

•Projekt Comenius „Mniej stresu – zwiększone

rezultaty” 2012.



„Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów ZST

gwarantem sukcesu na rynku pracy”

Podróżować to rozwijać się



Matematyczny wyścig

Matematyczne pendolino

Projekt w programie mPotęga

Matematyka z elementami rachunkowości

•"Perspektywa-nowa jakość kształcenia   

w powiecie gorlickim”- 2008-2011 

• „Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce”– 2010-2014

•.



ŚWIĘTUJEMY RAZEM





Organizacje i koła 

działające w szkole



Szkolne koło CARITAS



Szkolne koło 

PCK
Zespół ds. 

promocji zdrowia 





Zarys 

Szkolnego

Teatru 



Szkolne Koło





PROMUJEMY ZDROWIE 

I AKTYWNY WYPOCZYNEK 



SPORT





2017r.

2019r.





Patron – opiekun doskonały



Festiwal Zawodów w Małopolsce 

Kim zostanę jak dorosnę? 

Dzień Zawodowca



Szkoła

dziś

na pewno inna niż wczoraj 



635 

uczniów 
368

uczniów 

246

uczniów 

21

słuchaczy  

Technikum 
NR4 

Zespół Szkół 
Technicznych 
im. W. Pola

Branżowa Szkoła I 
Stopnia

NR2 

III Liceum 
Ogólnokształcące 

dla Dorosłych



Kadra pedagogiczna 

14.10.2011r.

to zespół wykształconych 

i doświadczonych nauczycieli, dbających 

o miłą i przyjazną atmosferę

14.10.2020r.



Patrzymy w przyszłość


