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60… 20… 10…  

- nasze jubileusze 

2 czerwca 2021 roku pozostanie na długo w naszej pamięci jako dzień wyjątkowy! Wtedy to 

uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60-lecia naszej szkoły, do którego przyszło się nam 

przygotowywać w tak niepewnych czasach pandemii. Przezwyciężyliśmy jednak piętrzące się 

przed nami różnorakie trudności i z  zachowaniem zasad sanitarnych mogliśmy świętować tę 

rocznicę. 

Honorowy patronat nad naszą uroczystością objęli: Minister Edukacji i Nauki, Kurator 

Oświaty w Krakowie oraz Starosta Gorlicki 

Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą w naszym macierzystym kościele pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Gliniku. Dalsza część spotkania miała miejsce już w szkole, gdzie pojawili 

się zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: 

 Adam Skwarło – dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, 

 Jadwiga Gwóźdź – starszy wizytator Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, 

Delegatura w Nowym Sączu, 

 Jadwiga Wójtowicz – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i dyrektor Powiatowej 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorlicach, 

 Maria Gubała – starosta Powiatu Gorlickiego, 

 Roman Dziubina – zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego, 

 Tadeusz Mikrut – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 

Gorlickiego, 

 Zofia Kamińska – była radna powiatowa i długoletnia przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Powiatu Gorlickiego, 

 Zygmunt Fryczek – zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Krakowie  ośrodek w Nowym Sączu, 

 przedstawiciele firmy „Famur” ściśle współpracującej ze szkołą oraz dyrektorzy 

zaprzyjaźnionych szkół i uczelni, organizacji i instytucji. 

Ta chwila zgromadziła wszystkich, którym Zespół Szkół Technicznych był i jest bliski. Nie zabrakło 

również absolwentów i rodziców, a także  nauczycieli - emerytów, w tym byłej pani dyrektor Anny 

Chruściel, której  Rada Pedagogiczna i uczniowie podziękowali za poświęcenie i wieloletnią pracę 

na rzecz szkoły, wręczając jej symboliczny bukiet kwiatów. 

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Renata Stępień, witając serdecznie gości, zarówno tych 

przybyłych jak i łączących się z nami internetowo. W swoim wystąpieniu przypomniała początki 

historii szkoły, podkreśliła mnogość przemian, którym nasza placówka podlegała przez lata 



swojego istnienia, oraz wspomniała osoby zasłużone dla szkoły, które niejednokrotnie odeszły już 

od nas. Podsumowała również czas swojego kierowania placówką, który zamyka się w okrągłej 

liczbie.   

Wzmianka ta ubiegła małą niespodziankę – w tym dniu bowiem obchodziliśmy tak naprawdę 

nie jeden, a trzy jubileusze! Pamiętaliśmy o rocznicach 20-lecia sprawowania funkcji dyrektora 

przez Panią Renatę Stępień oraz 10-lecia pełnienia funkcji zastępcy dyrektora szkoły przez Panią 

Małgorzatę Kukułę-Jasińską. Okazje te uczciliśmy bukietami oraz symbolicznymi podarunkami. 

Bukiet złożony ze słów wypełniły przemówienia oraz pełne ciepła i życzliwości życzenia dla 

szkoły  od zaproszonych gości, a także zostały odczytane listy gratulacyjne: 

 list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka odczytał Adam Skwarło, 

 list poseł RP Barbary Bartuś odczytała Kinga Olszewska – asystentka Pani poseł, 

 list Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak odczytała Jadwiga Gwóźdź. 

Kolejnym punktem programu, dającym okazję do zanurzenia się we wspomnieniach, była 

krótka historia szkoły zaprezentowana przez Małgorzatę Kukułę-Jasińską, dopełniona prezentacją 

zdjęć najważniejszych chwil tych minionych 60 lat.  

Na zakończenie mikrofon został przekazany przedstawicielom młodzieży, którzy 

zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny pt.: „Nasz świat jest słonecznym światem…”. 

Jego motywem przewodnim były refleksje dotyczące roli szkoły i nauczycieli w życiu ucznia oraz 

procesu kształtowania osobowości i charakteru młodego człowieka zmierzającego ku dorosłości. 

Dopełnieniem przesłania „carpe diem - chwytaj dzień” był energetyzujący występ szkolnych 

mażoretek prezentujących układ choreograficzny do „Marsza Radeckiego” Johanna Straussa. 

Jubileusz obfitował w wiele niespodzianek, a jedną z nich była informacja o gwieździe 

w gwiazdozbiorze Andromeda, która została nazwana: ZST GORLICE (GNV110820). Z dumą 

możemy powiedzieć, że nasza szkoła lśni jak gwiazda na niebie już 60 lat na mapie edukacyjnej 

Powiatu Gorlickiego, a od dzisiaj lśnić będzie również we Wszechświecie na zawsze. Naszą 

Gwiazdę ZST GORLICE można zobaczyć w rejestrze Online StarRegister, a jej współrzędne to: 

RA 23h01m03.46+51°10'14.7'' dec 10.78 mag.  

Po pełnym wrażeń spotkaniu ogólnym przyszedł czas na oddech – dzień zakończyły 

rozmowy i wspomnienia w węższych grupach dopełnione spacerem po pracowniach szkolnych i 

skromnym poczęstunkiem. 

Na koniec możemy tylko sparafrazować słowa znanej piosenki: 60 lat minęło jak jeden dzień i 

z optymizmem patrzeć w przyszłość, w kolejne lata… 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością stacjonarnie i na 

ZOOM. 
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