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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: sekretariat@zst.gorlice.com

Drodzy Czytelnicy!
 Aż trudno w to uwierzyć, ale oddajemy w Wasze ręce już dziewią-

ty numer „Rocznika ZST”. 
Podsumowujemy w nim rok szkolny 2017/2018, który obfitował 

w różnorodne działania kierowane nie tylko do młodzieży, ale też i do-
rosłych. 

Zdobywaliśmy nowe doświadczenia i cieszyliśmy się z wielu suk-
cesów.

LOWE nie było już tajemniczym skrótem, ale wypełniło się treścią 
i nowymi wyzwaniami. 

Połowa kadry pełniła rolę trenerów dla dorosłych, którzy chętnie korzystali z każdej oferty edu-
kacyjnej. 

W minionym roku szkolnym byliśmy też organizatorami Powiatowego Dnia Edukacji, podczas 
którego przyjmowaliśmy wyróżniających się nauczycieli i wielu wspaniałych gości związanych 
z oświatą. Ten dzień był szczególny zarówno dla szkoły, jak i dla mnie osobiście, ponieważ otrzy-
małam wyjątkową statuetkę – PRIMUS INTER PARES – tym bardziej szczególną, że przyznaną 
po raz pierwszy w historii powiatu. Te wyjątkowe chwile będziecie mogli Państwo przeżyć z nami 
jeszcze raz, czytając nasze szkolne pismo. Też znajdziecie tam odniesienia do  codziennej i syste-
matycznej pracy, jednak wykonywanej z pasją i zaangażowaniem, co potwierdziły uzyskane przez 
szkołę kolejne certyfikaty:

• Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły w branży elektrycznej
• Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość
Ale to nie wszystko!
Matematyczne Pendolino rozpędziło się do Matematycznego Wyścigu – W jaki sposób? – 

Wszystko będzie jasne, jeśli zajrzycie do Rocznika ZST. 
Tam też można znaleźć relacje z niezwykłych spotkań z Ewą Wachowicz, sędzią Anną Marią 

Wesołowską czy niepełnosprawnym podróżnikiem – Janem Melą. Nie chcę zdradzać wszystkich 
szczegółów, więc zachęcam do lektury.

Strony „Rocznika ZST” pokażą też jak fascynujące może być wspólne śpiewanie z zespołem 
„Pectus”, występ na scenie teatralnej czy spotkanie z autorem „Persona non grata”.

To tylko niektóre sugestie wskazujące, że nauka i praca w Zespole Szkół Technicznych  
im. Wincentego Pola jest nie tylko efektywna, o czym świadczą wyniki matury i egzaminów z kwa-
lifikacji z sesji 2017 i 2018 roku, ale też daje wiele radości i satysfakcji. Wystarczy spojrzeć na liczne 
zdjęcia zamieszczone w „Roczniku ZST”, aby przeżyć pozytywne emocje, które były naszym udzia-
łem i towarzyszyły nam niemal każdego dnia. 

Zarówno koleżankom i kolegom, jak też młodzieży i instytucjom współpracującym ze szkołą 
serdecznie dziękuję za tyle wspaniałych i niezapomnianych chwil, a Państwa zachęcam do lektury 
i jak zawsze - proszę o uwagi i sugestie, które pozwolą nam doskonalić nasze szkolne pismo.

Z poważaniem:
Renata Stępień
Dyrektor ZST Sz
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Tegoroczne obchody Powia-
towego Dnia Edukacji Narodowej 
miały dla nas wyjątkowy charak-
ter, dlatego że byliśmy ich gospo-
darzami. Na uroczystość przybyło 
wielu znamienitych gości, m.in. 
zaszczycili nas swoją obecnością: 
radny Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego Paweł Śliwa, starosta 
Karol Górski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Gorlickiego Ro-
man Dziubina, wicestarosta Jerzy 
Nalepka, członek Zarządu Powia-
tu Stanisław Kaszyk, dyrektor 
Delegatury Małopolskiego Kura-
torium Oświaty w Nowym Sączu 
Dariusz Leśniak i przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Powiatu Gorlickiego 
Zofia Kamińska. Zabiera-

jący głos w części ofi-
cjalnej podkreślali, że 
podstawowym zada-
niem współczesnej 

szkoły 
j e s t , 

oprócz dydaktyki, przygotowanie 
ucznia do życia w świecie doro-
słych tak, aby potrafił być od-
powiedzialnym za swoje czyny 
i decyzje, aby umiał przestrzegać 
zasad etyki społecznej oraz kiero-
wać się uniwersalnymi wartościa-
mi wyższymi. Odpowiedzialność 
za ostateczne ukształtowanie 
młodego człowieka spoczywa 
w dużej mierze na nauczycielu. 
W tym aktywnym procesie pozna-
wania świata i siebie, nauczyciel 
powinien przejąć rolę przewod-
nika stymulującego aktywność 
ucznia, pamiętając jednocześnie 
o współodpowiedzialności rodzi-
ców za wychowanie dziecka. 

Uroczyste spotkanie w ZST 
przebiegało pod hasłem Nauczy-
ciel uczy o przeszłości, tłumaczy 
teraźniejszość, kształtuje przy-
szłość  i było również okazją do 
przyznania pierwszego w historii 
wyróżnienia Primus Inter Pares. 
Laureatką tej nagrody została Re-
nata Stępień – dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych w Gorlicach. 
Wyróżniona otrzymała z rąk staro-
sty Karola Górskiego pamiątkowy 
dyplom i statuetkę. Należy pod-
kreślić, że tytuł Primus Inter Pares 
jest najwyższym wyróżnieniem 
dla pracownika Jednostek Orga-
nizacyjnych Powiatu Gorlickiego. 

Nagroda przyznana była po raz 
pierwszy, jej zadaniem jest pro-
mocja rzetelnych i wzorowych 
pracowników, którzy na co 
dzień pamiętają o służebnym 
charakterze swojej pracy i wy-
różniają się właściwą postawą 
etyczno – moralną oraz inno-
wacyjnością działania. Przed-
stawiając tegoroczną laureat-
kę – Renatę Stępień, starosta 

Karol Górski podkreślił jej otwar-
tość na nowoczesność i zmiany, 
troskę o zapewnienie młodzieży 
wysokiego poziomu kształcenia 
oraz wszechstronnego rozwoju. 
Jej niezwykła aktywność i konse-
kwencja w działaniu to wiele ty-
tułów i certyfikatów, wśród nich: 
Szkoła z klasą, Przyjazna szkoła, 
Wiarygodna szkoła, Szkoła wyróż-
niona za zachowanie, Szkoła Pro-
mująca Zdrowie, Szkoła Zawodo-
wa Najwyższej Jakości. Laureatka 
po uroczystej gali powiedziała: To 
wyróżnienie (…) jest motorem, 
dodaje skrzydeł i motywuje do 
dalszego działania, bo każdy nowy 
rok szkolny przynosi nowe wyzwa-
nia i zadania, a nagroda Primus 
Inter Pares nie oznacza, że prze-
staję pracować, ale pracuję wię-
cej, staram się lepiej i jeszcze cie-
kawiej”.

Z okazji święta wszystkich 
nauczycieli Starosta wręczył rów-
nież dziewiętnastu nauczycielom 
powiatu gorlickiego Nagrodę Sta-
rosty na rok szkolny 2017/18. Z tej 
samej okazji dziewięciu nauczy-
cieli ZST odebrało Nagrody Dy-
rektora za sukcesy w pracy dydak-
tycznej i wychowawczej. 

Święto było również okazją do 
przedstawienia zebranym wzru-
szającego programu artystyczne-
go przygotowanego przez mło-
dzież ZST, koncentrującego się na 
relacjach łączących nauczycieli 
i uczniów, wpływie, jaki mają wy-
chowawcy na podopiecznych. 
Całości dopełniała prezentacja 
multimedialna łącząca cytaty 
z utworów z pamiątkowymi zdję-
ciami obrazującymi codzienne ży-
cie szkoły. 

Powiatowy Dzień Edukacji w ZST 

Wdzięczna pamięć uczniów to dodatkowa nagroda i motywacja dla nauczyciela do dalszych działań na rzecz edukacji
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„Bezpieczna 
szkoła,  

bezpieczna 
przyszłość”

Z dumą 
p r e z e n t u -
jemy kolej-
ny certyfikat 
„ B e z p i e c z -
na szkoła, 
b e z p i e c z -
na przy-
s z ł o ś ć ” , 
który po-

twierdza, że w na-
szej szkole każdy uczeń może 

czuć się bezpiecznie. Uzyskanie 
certyfikatu wiązało się z przystą-
pieniem do projektu  realizowane-
go w ramach „Bezpieczna+”- rzą-
dowego programu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i spełnieniu 
wielu wymogów formalnych. Na 
początek  w szkole dokonano 
przeglądu stanu bezpieczeństwa 
oraz udzielono rekomendacji do 
szkolnych procedur postępowa-
nia na wypadek wy-

stąpienia 
sytuacji 
z a g r o -
żenia ,  

Projekt mPotęga znów zwyciężył!
W naszej szkole nie ma miej-

sca na nudę! Po raz kolejny reali-
zowaliśmy projekt w ramach gran-
tu w IV edycji programu  mPotega. 
Tym razem we wrześniu wystar-
towaliśmy z projektem pt. „Mate-
matyczny wyścig”. My lubimy się 
dzielić, dlatego do programu za-
prosiliśmy również młodzież z za-
przyjaźnionych szkół  gimnazjal-
nych z terenu naszego powiatu. 
Przez cały okres trwania programu 
na uczestników zmagań czekały 
testy matematyczne na moodle, 
podchody i łamigłówki. 

W grudniu zorganizowano dla 
młodych matematyków kilkugo-
dzinne podchody po Gorlicach. 
Rozwiązane zadania i matematycz-
ne łamigłówki oraz pytania związa-
ne z historią i geografią Gorlic były 
przepustką do dalszej gry dla ry-
walizujących grup. W podchodach 

wzięło udział ponad 30 drużyn z 10 
okolicznych gimnazjów i z Zespołu 
Szkół Technicznych. Wszyscy byli 
doskonale przygotowani do pytań 
związanych z Gorlicami, szybko 
rozwiązywali także zadania i mate-
matyczne łamigłówki. Trzeci etap 
konkursu odbył się w ZST. Gim-
nazjaliści i nasi uczniowie mogli 
wziąć udział w różnorodnych kon-
kursach matematycznych – roz-
wiązywać testy w Kahoot, układać 
kostki Rubika, rozwiązywać Sudo-
ku, rywalizować w różnorodnych 
grach matematycznych, 
rozwiązywać krzyżówki, rebusy, 
wykreślanki i łamigłówki. 

Na uczestników konkursu 
- uczniów gimnazjów i Zespołu 
Szkół Technicznych czekały bar-
dzo atrakcyjne nagrody, sponso-
rowane przez Fundację mBanku, 
m.in. tablety, czytniki e-booków, 

słuchawki, powerbanki, pendri-
vy, albumy książkowe. Mamy na-
dzieję, że konkurs „Matematyczny 
Wyścig” pokazał uczestnikom ,że 
matematyka, to nie tylko trudne 
zadania, „suche liczby” i abstrak-
cyjne figury, ale również znakomi-
ta zabawa i pasjonująca przygoda. 
Oj, działo się, był to dzień pe-
łen wrażeń, emocji  i niezapo-
mnianych spotkań w świecie 

liczb. 

 Wyróżnienia 
dla szkoły 

Miło nam poinformować, że po raz 
kolejny zdobywamy certyfikaty i wy-
różnienia. Jest to dla nas wielki za-
szczyt, ale i ogromne wyzwanie oraz 
motywacja do podejmowania dalszych 
ambitnych wyzwań i prężnego działa-
nia w obszarze edukacji i wychowania 
młodych ludzi.

Po raz kolejny potwierdzamy, że jako szko-
ła zawodowa, techniczna podążamy w jednym 
kierunku z rynkiem pracy. Jesteśmy placówką, 
gdzie wspólnie z pracodawcą kreujemy przy-
szłość młodego człowieka. W V edycji konkur-
su zawodowego „Szkoła dla pracodawców, 
pracodawcy dla szkoły” zaprezentowaliśmy 
dobre praktyki w branży elektryczno-elek-
tronicznej i teleinformatycznej i za szeroką 
współpracę z firmą Usługi Elektryczne To-
masza Kiwacza przyznano nam statuetkę 

i wyróżnienie. Na-
leży przypomnieć, 
że naszym partnerem 

jest absolwent ZST, wła-
ściciel własnej firmy i jedno-
cześnie student III roku na kie-
runku energetyka. Otrzymane 

wyróżnienie potwierdza, że 
nasza szkoła przygotuje 
przyszłego absolwenta do 
mobilności i elastycznego 
funkcjonowania na dyna-
micznie zmieniającym się 
rynku pracy. Szkoła i za-

kład pracy są zatem uzu-
pełniającymi się nawza-

jem miejscami zdobywania 
wiedzy. Uroczystości wrę-

czenia nagrody– laure-
atom V edycji kon-
kursu zawodowego 
„Szkoła dla pra-
codawców, praco-
dawcy dla szkoły” 

towarzyszyła konferencja 
podsumowująca projekt „Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego. W ramach spotkania przedstawiono 
obecne i planowane zmiany w kształceniu zawodowym, zwró-
cono uwagę, że dobre przygotowanie młodzieży do wejścia 
na rynek pracy służy prowadzeniu kształcenia zawodowego, 
a w szczególności kształcenia praktycznego w powiązaniu 

z pracodawcami oraz podkreślano ich dużą rolę w prowadzo-
nej reformie kształcenia zawodowego.  

następnie nauczyciele, pracownicy administracji  
i  obsługi uczestniczyli w szkoleniu pt. „Uwaga! 
Niebezpieczeństwo!”. Celem spotkania było pod-

niesienie kwalifikacji zawodowych w zakre-
sie upowszechniania umiejętności rozpo-
znawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy 

o zasadach postępowania w sytuacjach za-
grożenia. Dopiero pozytywna ocena tych elemen-
tów skutkowała wydaniem decyzji przyznającej 
certyfikat „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przy-
szłość”. 

LOWE w ZST
wystartowało

W 8. numerze naszego rocznika 
informowaliśmy o pozyskaniu gran-
tu na realizację działań w ramach 
LOWE, czyli Lokalnego Ośrodka 

Wiedzy i Edukacji, 
a teraz zaprasza-
my do zapozna-
nia się z relacją 
z wydarzeń, któ-
re miały miejsce 
w  n a s z y m 
LOWE.

Pr zypomi-
namy, że zło-
żony przez 
nas wniosek 

okazał się jednym 
z najlepszych w ogólnopolskim 

konkursie i otrzymał finansowanie 
z MEN jako jeden z 15 pilotażowych 
projektów w kraju. W dniu 26 lipca 
2017 r. w Krakowie w auli Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego odbyło się pierw-
sze spotkanie, zorganizowane przez 
lidera projektu – Fundację Małopol-
skiej Izby Samorządowej, dotyczące 
realizacji projektu „Lokalne Ośrodki 
Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywi-
zacji edukacyjnej osób dorosłych”. 

W spotkaniu uczestniczył Tadeusz 
Mikrut – Naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Kultury i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach oraz Renata 
Stępień – Dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych im. Wincentego Pola 
w Gorlicach. Projekt był realizowa-
ny od sierpnia 2017 roku do czerw-
ca 2018 roku. Pierwszy etap polegał 
na diagnozie potrzeb społeczno-
ści lokalnej w zakresie zwiększe-
nia swojej aktywności edukacyjnej 
i rozwoju kompetencji kluczowych. 
W drugim etapie została przygoto-
wywana bogata oferta edukacyj-
na dla osób dorosłych, realizowa-
na od października 2017 do maja 
2018, elastycznie dopasowana do 
potrzeb uczestników LOWE. W na-
szych zajęciach uczestniczyły oso-
by bierne zawodowo, nieaktywne, 
bezrobotne, związane  z rolnictwem,  
niepełnosprawne, z utrudnionym 
dostępem do edukacji, czy też osoby  
będące pod opieką pomocy społecz-
nej,  w wieku 45+ i z niższym wy-
kształceniem. 

Na realizację projektu szkoła 
uzyskała kwotę 249 000,00 zł., która 
według założeń projektowych po-

winna być przeznaczona na 
aktywizację nieformalną 130 osób 
w różnych formach aktywności. Na-
sza oferta cieszyła się tak dużym 
zainteresowaniem, że planowa-
na liczba przeszkolonych  została 
przekroczona o 73% i w zajęciach 
wzięło udział 225 osób. Oferta była 
bardzo bogata i ciekawa, zatem każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. Do 
30.06.2018 r. zrealizowano następu-
jące warsztaty i szkolenia: szkolenie 
z e-dziennika, warsztaty z pedago-
giem, psychologiem i doradcą za-
wodowym, warsztaty z dietetykiem,  
kurs j. angielskiego i j. niemieckie-
go, kurs komputerowy, kurs foto-
graficzny, warsztaty z decoupage, 
warsztaty fryzjersko-kosmetycz-
ne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
kurs I pomocy, prawo jazdy, wizyta 
zawodoznawcza w Manufakturze 
Czekolady w Krakowie oraz Hucie 
Szkła w Krośnie,  spotkania z Cieka-
wymi Ludźmi (Ewa Wachowicz, sę-
dzia Anna Maria Wesołowska, Jan 
Mela), Piknik w Bartniku Sądeckim 
w Stróżach.

Warto podkreślić, że w projekcie 
uczestniczyły osoby z wielu gmin 
powiatu gorlickiego (Biecz, Bobo-
wa, Gorlice, Libusza, Lipinki, Łużna, 
Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście 
Gorlickie), a także osoby z powiatów 
nowosądeckiego i tarnowskiego.
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W ramach naszych działań 
w LOWE mieliśmy okazję spotkać 
się i porozmawiać z wie-
loma ciekawy-
mi ludźmi, którzy 
odnieśli sukces 
w różnych dziedzi-
nach życia. Spotka-
nia te były okazją 
do niepowtarzal-
nych przeżyć. Po-
czytajcie, kogo uda-
ło się nam zaprosić.  

16 grudnia, tuż przed 
Świętami Bożego Naro-
dzenia nasza społeczność 
szkolna miała możliwość 
spotkania się z Ewą Wa-
chowicz – Miss Polonia 
1992, polską producentką 
i dziennikarką telewizyj-
ną, jurorem w programie 
Top Chef. W atmosferę 

świąt wszystkich zebranych wpro-
wadzili nasi uczniowie, prezen-
tując krótką część artystyczną, 
w której nie zabrakło 
wspólnego śpiewania 
kolęd i pastorałek. 
Później przyszedł 
czas na skecz i peł-
ną humoru scenkę 
w wykonaniu pod-
opiecznych Dzienne-
go Ośrodka Wsparcia 
w Gorlicach, pod kie-
runkiem pani Haliny 
Wąsowskej - Schirmer. 
Po spotkaniu autor-
skim zaplanowali-
śmy również część 

warsztatową, w której prowadzący 
spotkanie wspólnie z Ewą przy-
gotowali lukier do dekorowania 
pierniczków. W czasie warsztatów 
każdy z uczestników miał okazję po-
ćwiczyć cukiernicze umiejętności 
i samodzielnie zdobić świąteczne 
pierniki. 

Było sympatycznie i lukrowo!

Szkolne orły edukacji 

Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów

Na uroczystej gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów 8 listopada naszą szkołę reprezentował Marcin 
Piskor – uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik in-
formatyk. Marcin uzyskał najwyższe wyniki w nauce oraz 
wyróżnił się pracą na rzecz szkoły i udziałem w międzysz-
kolnych konkursach w branży informatycznej. Marcin 
w obecności pani Dyrektor Renaty Stępień odebrał sty-
pendium z rąk pani Barbary Nowak – Małopolskiego Kura-
tora Oświaty.  Gratulujemy naszemu stypendyście i życzy-
my powodzenia na kolejnym etapie edukacji.

  Stypendia 
naukowe

Świąteczny zapach 
pierników

Człowiek 
Zdobyw-

ca tego ogól-
nopolskiego 
k o n k u r s u , 
w  k t ó r y m 
n a g r a d z a -
ne są osoby 
p o k o n u j ą -
ce chorobę 
i swoją nie-
pełnospraw-
ność – Jan 
Mela był go-
ściem ZST 
6 czerwca. 
Jak na tak 
m ł o d e g o 
cz łowieka , 
Jasiek ma 
n i e z w y k l e 
bogaty ży-
ciorys. Dla-
czego się nie 
poddał, kie-
dy było mu 

W naszej szkole nie brakuje zdolnej młodzieży. Cieszymy się, że starują oni w różnych kon-
kurencjach wiedzy. Gratulujmy Wam sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowane naszej 
szkoły, jesteśmy z Was dumni i życzymy Wam kolejnych sukcesów. 

Komu udało się stanąć na podium? Zobaczcie sami.

Z wielkimi sukcesami zarówno pierwsze 
półrocze, jak i drugie kończy spora grupa naszej 
młodzieży. Tych, którzy rzetelnie i systematycz-
nie pracują, rozwijają swoje talenty i są wytrwali 
w dążeniu do celu nagradzamy stypendiami. 
Z pewnością takich uczniów jest wielu, ale 
w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 nagro-
dzeni zostali: 

Król Katarzyna - uczennica klasy II a Tech-
nik usług fryzjerskich,

Ćwikła Dominik - uczeń klasy II b  
Technik elektryk,

Stec Marcel - uczeń klasy III b 
Technik elektryk,

Brach Grzegorz - uczeń klasy IV 
c T Technik elektryk,

Majewski Dawid - uczeń klasy II 
b ZSZ elektryk.

Podczas uroczystej gali nasi 
prymusi otrzymali stypendia z rąk 
wicestarosty Jerzego Nalepki, prze-
wodniczącej Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu Zofii Kamińskiej oraz  

 dyrektor ZST Renaty Stępień.
Na koniec roku szkolnego najlepszymi z najlepszych okazali się: 
Kacper Lazar z I b Technik elektryk,
Katarzyna Król  z II a Technik usług fryzjerskich,
Dominik Ćwikła z II b Technik elektryk, 
Monika Szurek z III a Technik usług fryzjerskich, 
Kacper Nowak z II b ZSZ kierowca mechanik.
Ciekawą inicjatywą od kilku już lat jest przyznawanie stypendium 

nauczycielskiego „Obudź w sobie Anioła” dla wyróżniającego się swo-
ją postawą ucznia. W tym roku  powędrowały one do Rafała Kroka 
z I b T i Arkadiusza Prokopa z II b ZSZ, którzy wzorowo wywiązują się 
z powierzonych działań, są  ciekawi świata,  z radością i optymizmem 
podchodzą do nowych wyzwań.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

LEkCja 
wycho-

wawcza
Lekcja wychowawcza 

z sędzią Anną Marią Wesołow-
ska to kolejne  udane spotka-
nie, które odbyło się w trzech 
grupach: dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych, uczniów na-
szej szkoły oraz uczestników 
LOWE, zaproszonych gości, 
nauczycieli i rodziców.

Oczywiście tematyka 
naszych spotkań dotyczyła 
bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży. Podczas wykładu po-
ruszane były sprawy związane 
z przestępczością nieletnich 
i odpowiedzialnością praw-
ną za czyny karalne. Sędzia 
mówiła o przemocy, uzależ-
nieniach i zagrożeniach pły-
nących z Internetu. Podczas 
prelekcji przytaczała praw-
dziwe historie, które niejed-
nokrotnie nie kończyły się 
szczęśliwie oraz dzieliła się 
swoim doświadczeniem za-
wodowym z sali rozpraw. 

Pani Anna Maria Wesołow-
ska zachęcała młodzież do 
aktywnego włączania się 
w edukację prawną poprzez 
tworzenie w szkołach tzw. 
„kącika prawnego”, gdzie 
powinny się znaleźć pod-
stawowe informacje praw-
ne, ważne w życiu młodych 
ludzi i ich rodzin. Po zakoń-
czonym spotkaniu był czas 
na wspólne zdjęcia i auto-
grafy.

ciężko? Jak 
sobie radzi 
w codzien-
nym ży-
ciu? Czy 
jeździ sa-
mocho -
d e m ? 
Na te 
i wiele 
innych 
pytań 
odpo-
wiadał gimnazja-
listom i naszym uczniom 
podróżnik, polarnik, 
najmłodszy zdobywca 
dwóch biegunów, pierw-
szy niepełnosprawny, 
który dokonał tego wy-
czynu. Najważniejsze 
jest jednak, jak sam pod-
kreśla, że z sukcesem 
pokonuje własny życio-
wy maraton.

bez barier
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To były prawdziwe i niezapomniane lekcje życia 

Dumni i zadowoleni
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Wyróżnienia, pochwały, nagrody, sty-
pendia - to dla uczniów szkoły, a co czeka 
najlepszych absolwentów ZST?. Oczywiście 
tytuł  „Technik Absolwent Roku” . Zatem co 
roku nasi uczniowie sięgają po ten 
tytuł w ogólnopolskim konkur-
sie o dyplom i nagrodę Preze-
sa SIMP dla absolwentów 
średnich szkół technicznych 
Technik-Absolwent, które-
go celem jest promowanie 
najlepszych uczniów oraz 
szkół zawodowych w środo-
wisku szkolnym, technicznym, 
na uczelniach oraz w społe-
czeństwie. Istotą tego współzawod-
nictwa jest uwzględnienie i porównanie 
osiągniętych wyników nauczania w szkole 
z wynikami egzaminów zewnętrznych ma-
turalnych, egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe z różnymi formami 
konkursów, olimpiad, turniejów zarówno 
regionalnych, jak i ogólnopolskich. 

Jesteście ciekawi, kto zdobył  
tytuł „Technik Absolwent Roku 
2017”. Nie trzymamy Was dłużej 
w niepewności i spieszymy z  infor-

macją, że wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Adam Bajorek, 

Szymon Belczyk, Adrian Bo-
chenek, Damian Myszkow-
ski i Przemysław Przybyło 
– technicy pojazdów samo-
chodowych oraz Mateusz 

Pęczek – technik informatyk. 
Wyróżnieni uczniowie osią-

gnęli najlepsze wyniki w na-
uce, egzaminach zewnętrz-

nych maturalnych i zawodowych. 
Brali także udział w Olimpiadzie 
Wiedzy Technicznej oraz w Powia-
towym Konkursie Motoryzacyjnym. 
Wyróżnienia wręczyli Prezes Zarządu 
Oddziału SIMP w Gorlicach mgr inż. 
Roman Jamro oraz v-ce Prezes Zarzą-
du Oddziału SIMP inż. Wiesław Bal.

 

ZUS-warto wiedzieć więcej

Miłośnicy ziemi gorlickiej

 Elektryczny impuls

Szko
ln

e o
rły ed

u
kacji

absolwent Roku  2017

Ziemia Gorlicka w wierszu, 
w filmie i w piosence

Rokrocznie od 7. lat w kwietniu spoty-
kamy się w finale Powiatowego Konkur-
su Interdyscyplinarnego im. Wincentego 
Pola „Pieśń o ziemi naszej – Ziemi Gorlic-
kiej” w Kasztelu w Szymbarku. W tym roku 
w konkursie wzięło udział 15 uczniów z na-

szej szkoły. Wśród na-
grodzonych znaleźli 

się:
Rafał Krok 

z klasy Ib T – 
Złote Pióro 

Wincentego Pola za film pt. „Dwa oblicza 
Bobowej”,

Sylwia Starczyńska i Katarzyna Król 
z klasy II a T oraz Michał Fiut i Arkadiusz 
Wałęga z klasy III b T - II miejsce w katego-
rii na stronę internetową,

Ewelina Wszołek z klasy IV b T– II miej-
sce za wiersz „Wspomnienia”,

Paulina Jodłowska z klasy I b BS –  
II miejsce za pracę plastyczną „Beskid Ni-
ski – Daliowa”.

ZST BAND w składzie: Jan Fejklowicz 
i Piotr Wilga z klasy IV c T oraz Arkadiusz 
Prokop i Jakub Turek z klasy II b ZSZ –  
III miejsce za piosenką „Beskid”.

Interdyscyplinarny konkurs promuje 
nie tylko sylwetkę naszego patrona 

- Wincentego Pola, poety, geo-
grafa, etnografa, podróżnika 

oraz żołnierza powstania 
listopadowego, wielkie-

go Polaka i patriotę, 
ale pozwala młodzie-
ży rozwijać pasje, 
dzielić się nimi z in-
nymi, zauważać 
piękno naszej „ma-
łej ojczyzny”. 

Rafał Krok

Ewelina Wszołek

ZST BAND

Ster na karierę
Szkoła, szkoła i….. co dalej?. Ta-

kich problemów z pewnością nie mają 
nasi uczniowie, bowiem SzOK każde-
go młodego człowieka przygotowuje 
do świadomego kierowania swoją 
karierą. Nasz doradca zawodowy 
koordynuje wiele wydarzeń przygo-
towujących uczniów do wejścia na 
rynek pracy, a efektem jego dzia-
łań jest między innymi uzyskanie 
kolejnego już certyfikatu „Szkoła 
na dobry start”.  Certyfikat to po-
czątek, a co działo się później zo-

b a c z c i e 
sami, li-
sta wy-
darzeń 
j e s t 
długa, 
ciekawa i atrak-
cyjna.

Pierwsze kroki do kariery
Maturzyści 
na salonach

W ostatnim roku nauki, 
tuż przed podjęciem waż-
nych decyzji uczniowie klas 
maturalnych uczestniczą 
w Krakowskim Salonie Matu-

rzystów „Perspektywy 2017”, 
zorganizowanym przez Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie. 
Nasi maturzyści mogli skorzy-
stać z cyklu wykładów przygo-

towujących ich do egzaminu 
maturalnego z poszczególnych 
przedmiotów oraz zapoznać się 
z bogatą ofertą wyższych uczel-
ni. Otrzymali również» Informator 
dla maturzystów 2018», zawierają-
cy ranking szkół wyższych, zasady 
rekrutacji na studia, harmonogram 
egzaminów maturalnych oraz zak-
tualizowane oferty szkół wyższych. 
Wszystkie materiały przywiezio-
ne z Salonu Maturzystów są udo-
stępnione młodzieży naszej szkoły 
w Szkolnym Ośrodku Kariery. 

 

„Lekcje z ZUS” to 
projekt objęty honoro-
wym patronatem MEN 
oraz MRPiPS. W ramach 
programu młodzież na-
szej szkoły zgłębiała wie-
dzę o ubezpieczeniach 
społecznych, niezbędną 
do podjęcia wielu waż-
nych decyzji na progu 
dorosłości, ponadto zdo-
bywała praktyczną wie-
dzę z zakresu prowadze-
nia własnej działalności 
gospodarczej i przysłu-
gujących im świadczeń - 
czyli praw i obowiązków 
wynikających z podlega-
nia ubezpieczeniom spo-
łecznym.  

Uhonorowaniem re-
alizowanego projektu 
było zgłoszenie uczniów 
do udziału w olimpia-

dzie „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpiecze-
niach społecznych”. 
Nowe wyzwanie podję-
ło aż  93 uczniów, którzy 
przystąpili do zmagań 
z zestawem 20 trudnych 
pytań. Test został 
opracowany przez 
Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Najlepsze 
wyniki z Technikum 
uzyskali uczniowie: 
Dutka Kacper, Leśniak 
Jacek, Rokicki Kacper, 
a z Branżowej Szkoły 
I Stopnia: Martyka 
Jakub, Siewiera Da-
mian, Radosław Kukuła. 
Tym razem jednak nie 
udało nam się zakwali-
fikować do II etapu, ale 
nie podajemy się i już 

przygotowujemy się do 
kolejnej edycji.

Dodatkowo w ra-
mach Światowego Ty-
godnia Przedsiębiorczo-
ści w dniu 14.11.2017 r. 
uczniowie uczestniczy-
li w warsztatach pro-
wadzonych przez pana 
Sławomira Muchę, pra-
cownika Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych 
w Gorlicach, który omó-
wił kwestie zakładania 
działalności gospodar-
czej oraz załatwiania 
spraw przez e-PUAP. 
W spotkaniu uczest-
niczył również Kie-
rownik Inspektoratu 
ZUS w Gorlicach 
pan Konrad Mosoń.  

Olbrzymie zainte-
resowanie pierwszą 
edycją Powiatowego  
Konkursu Elektryczne-
go „ISKRA” wykazali 
uczniowie naszej szko-
ły kształcący się w za-
wodzie technik elek-
tryk i elektryk, którzy 
stanęli  31 października 
do rywalizacji o tytuł 
najlepszego elektryka. 
Warto dodać, że kon-
kurs wymagał szerokiej 
wiedzy z zakresu elek-
trotechniki, elektroni-
ki, energetyki i mecha-
troniki. Jego pierwszy 
etap obejmował zada-
nia testowe, w drugiej 
części uczestnicy mieli 
za zadanie rozpoznać 
i prawidłowo nazwać 
otrzymane aparaty, ele-
menty lub urządzenia 
elektryczne. Nagrodą 
główną w konkursie 
była wycieczka do Ko-

palni Węgla Brunatnego Beł-
chatów dla 45 osób oraz nagro-
dy książkowe. Z naszej szkoły 
na wyjazd zakwalifikowało się 
22 uczniów. Po zaciętej wal-
ce z tematyki konkursowej nie 
oddaliśmy pierwszego miej-
sca i przypadło ono ex aequo 
uczniowi naszej szkoły i repre-
zentantowi ZS nr1 w Gorlicach. 
Kolejne miejsca na podium też 
były prawie nasze.
Laureatami konkursu zostali:

1. miejsce ex aequo zajęli 
Jan Fejklowicz z klasy 4cT oraz 
Radosław Bryła z ZS nr 1.

3. miejsce Grzegorz Brach 
z klasy 4cT

4. miejsce Krzysztof Mar-
szał z klasy 4cT

5. miejsce Dominik Kusiak 
z klasy 4cT

Patronat nad konkursem 
objął starosta gorlickiei Karol 
Górski oraz radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego i wi-
ceprezes Polskiej Grupy Ener-
getycznej Paweł Śliwa. 
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Z dziennika 
ŚTP

10. edycja 
ŚTP promowała 
świadomy rozwój, 
aktywną postawę 
wobec życia i po-
dejmowania biz-
nesowych inicja-
tyw. 15 listopada 
2017 roku klasa 2 b 
technikum wzięła udział w Dniu 
Przedsiębiorczości zorganizowa-
nym przez Instytut Ekonomiczny 
PWSZ w Nowym Sączu w zakre-
sie psychologii reklamy, komuni-
kacji międzyludzkiej oraz podstaw 
tworzenia stron internetowych 
w „WordPress”. 

 

Dzień Zawodowca 
znowu na czasie

  Zaprojektuj 

swoją 

przyszłość

Moje miejsce 
na rynku pracy 

Ze szkoły do pracy

Ze szko
ły d

o
 p

racy

W tym roku 
po raz kolej-
ny reaktywo-
wano szkolny 
projekt reali-
zowany we 
w s p ó ł p r a -

cy z CKPiU 
„Dzień Zawodowca”. W tego-
rocznej edycji propagowano 
kształcenie zawodowe wśród 
gimnazjalistów. W tym roku go-
ściliśmy młodzież z Zagórzan, 
Kobylanki, Ropicy Polskiej, MZS 

nr 4 i Stróżówki. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach 

praktycznych prowa-
dzonych w branżach: 
elektrycznej, mecha-
nicznej i samocho-
dowej w CKPiU. Mie-

li również możliwość 
udziału w nietypowych 

lekcjach na terenie ZST. Go-
ście mogli wybierać z bo-

g a -

tej oferty szkoły, 
r o z p o c z y n a j ą c 
od zajęć informa-
tycznych w tworzeniu 
własnej wizytówki i szy-
frowanie jej w kodzie 
QR poprzez spotka-
nie z zadaniami 
matematyczny-
mi w programie 
Kahoot, a także 
lekcję języka an-
gielskiego z wy-
kor zystaniem 
autorskiego pro-
gramu kompute-
rowego wspoma-
gającego naukę. 
Otwarta była rów-
nież pracownia 
f r y z j e r s k a , 
gdzie każ-
dy mógł 
skorzystać 
z  p o r a d 
i  u s ł u g 
n a s z y c h 
f r yz jerek . 
ZST wspól-
nie z CKPiU 
w Gorlicach 
próbują ukie-
runkować młode-
go człowieka i pomagają 
w podjęciu świadomej decy-
zji. 

 

Przedstawiciele 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w No-

wym Sączu zapoznali uczniów klas III ZSZ 

z informacjami na tematy związane z woj-

skiem, systemem kształcenia, przebiegiem 

służby oraz kryteriami i zasadami powoły-

wania do służby wojskowej, a także możliwo-

ściami przyjęć do Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Ws p ó ł c z e ś n i e 

służba wojsko-

wa jest ciekawą 

perspektywą za-

wodową nie tyl-

ko dla mężczyzn, 

ale również dla 

kobiet. 
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Rozkręcamy 
biznes 

Swoją drogę do sukcesu przedstawiła naszym uczniom 
pani Wiktoria Mucha, właścicielka pracowni Mydło Stacja. 
W jej przypadku rozkręcanie biznesu nie było łatwe. Pojawiła 

się zatem idea crowfundingu, czyli internetowej zbiór-
ki pieniędzy na realizację pomysłu. 
Zdobywanie wiedzy, wytrwałość, pa-
sja, zaangażowanie doprowadziły 

do sukcesu, udowadniając, że 
warto realizować swoje marze-
nia i znaleźć własną drogę do 

sukcesu. 

 

Cykl spotkań z pre-
orientacji zawodowej 

prowadzony przez do-
radców zawodowych 

z Mobilnego Centrum 
Informacji Zawodowej 

w Nowym Sączu dla mło-
dzieży klas IV technikum oraz 

III ZSZ przygotowywał młodzież 
do wejścia na rynek pracy. Tema-

tyka zajęć obejmowała wskazówki, jak zdobyć pierw-
szą pracę, rozmawiać z pracodawcą. Młodzież mia-
ła okazję poznać własne predyspozycje zawodowe, 
określić swoje umiejętności i zainteresowania oraz 
zapoznać się z zawodami przyszłości. 

Szukamy 
pracy!

Targi Pracy to bogata oferta 
gorlickich pracodawców dla po-
szukujących zatrudnienia, zorga-
nizowana przez firmę szkoleniowo-
-doradczą i agencję zatrudnienia 
ProStudio. To również oferty dla 
uczniów klas III ZSZ, którzy wkrót-
ce staną się absolwentami. 28 lu-

tego młodzież mogła 
zapoznać się z ofertami 
Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Nowym 

Sączu, pozyskać infor-
macje na temat two-
rzenia e-PUPZUS, 
skorzystać z ofert 
e d u k a c y j n y c h 
i szkoleniowych. 
Targi Pracy przy-
bliżyły lokalny 
rynek pracy 
oraz jego zapo-
trzebowania. 

Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej w Nowym Sączu 

pomaga ocenić predyspozycje i pre-

ferencje zawodowe z wykorzystaniem 

tekstów psychologicznych, poznać 

uwarunkowania dokonywania wybo-

rów ścieżki edukacyjnej oraz sposo-

bów poszukiwania pracy. W takich 

zajęciach warsztatowych prowadzo-

nych przez doradcę panią Małgorzatę 

Kwiatkowską 15 marca wzięli udział 

uczniowie klas trzecich technikum.  

 

karie
ra
Praca

Edukacja

Festiwal Zawodów 
w Małopolsce

Festiwal Zawodów cieszy się od 
lat niesłabnącym zainteresowaniem 
gimnazjalistów. Tegoroczna edycja 
odbyła się w dniach 22-24 marca 
w hali wystaw Expo w Krakowie. 
Na zwiedzających czekały oferty 
edukacyjne ponad 100 wystawców 
z Polski i Europy, wśród nich propo-
zycje ZST . Nasi informatycy i elek-
trycy zapraszali na prezentacje pt.: 
„Informatyk z elektrykiem dobrym 
w przyszłość przewodnikiem”, z ko-
lei fryzjerki wystąpiły z prezentacją 

„Poznaj nasze pasje. Świat fryzjer-
stwa i nie tylko”. Branżę mecha-
niczną i nasze zawody: technik po-
jazdów samochodowych, kierowca 
mechanik i mechanik pojazdów 
samochodowych prezentowało 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Gorlicach. Ko-
lejny Festiwal Zawodów już za rok, 
a my planujemy udoskonalenie sto-
isk ekspozycyjnych, wzbogacenie 
oferty wystawowej i przygotowanie 
ciekawych pokazów.
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Kolejny nasz rok szkolny to liczne działania w ra-
mach Szkoły Promującej  Zdrowie, które podejmowa-
liśmy wpólnie  we współpracy z uczniami, pracowni-
kami,  rodzicami i różnymi instytucjami.  Od zawsze 
promocja zdrowia znajduje się wśród zadań prioryte-
towych w naszej szkole, a uwiecznieniem tej wielo-
letniej pracy całej społeczności szkolnej w promocji 
zdrowia poprzez aktywność fizyczną, odżywianie, 
higienę i profilaktykę było przyznanie przez Kra-
jową Kapitułę Szkoły Promującej Zdrowie certy-
fikatu „Szkoła Promująca Zdrowia”. Jest to nasz 
wielki sukces w utrwalaniu zdrowego stylu życia 
i to szczególne wyróżnienie odebrali z rąk pani 
minister Anny Zalewskiej dyrektor ZST Renata 
Stępień i koordynatorzy Zespołu do Spraw Promocji Zdro-
wia 5 grudnia podczas uroczystej gali w Warszawie. Warto przy-
pomnieć, że jesteśmy jedyną szkołą w Małopolsce i jedną z 36 szkół 
w Polsce, nagrodzoną Krajowym Certyfikatem Promocji Zdrowia, 

a od 2004 roku jesteśmy członkiem Wojewódzkiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizu-

jemy program profilaktyczny oraz treści 
ścieżki prozdrowotnej, podejmujemy 

działania dla poprawy samopo-
czucia całej społeczności lo-

kalnej. Nasza szkoła uczest-
niczy w wielu programach, 

projektach i kampaniach 
promujących zdrowy 

styl życia.   

Bezpieczeństwo drogowe 

to te zagadnienia, które nie 

mogą być obce dla kierowcy 

mechanika, dlatego uczniowie 

kształcący się w tym zawodzie 

wzięli udział w spotkaniu z In-

spekcją Transportu Drogowe-

go z Nowego Sącza.  Zaprosze-

ni goście zapoznali uczniów 

z obowiązkami i zakresem pra-

cy wykonywanej przez inspek-

torów ITD. Przedstawili akty 

prawne regulujące transport 

drogowy w Polsce i na terenie 

UE. Zaprezentowali wymogi, ja-

kie trzeba spełniać, aby wyko-

nywać zawód kierowcy w trans-

porcie międzynarodowym, 

przybliżyli rodzaje urządzeń 

rejestrujących czas pracy, czyli 

tachografów,  a także objaśnili 

warunki, jakie trzeba spełnić, 

by stać się przedsiębiorcą ofe-

rującym usługi transportowe 

w przewozach krajowych i mię-

dzynarodowych. 

 

Przede wszystkim zapobieganie
Z dumą odbieraliśm

y ko
lejny c

er
ty

fik
at

krajowy Certyfikat 
Promocji Zdrowia 

w naszych rękach 

Rok szkolny 2017/2018 to również  rok wytężonej pracy

W grudniu odbyło się spotkanie uczniów 

klasy IbTZ z pielęgniarką szkolną panią W. 

Brach na temat profilaktyki chorób przenoszo-

nych drogą płciową. W trakcie spotkania mło-

dzież poznała drogi zarażenia różnymi choroba-

mi wenerycznymi, objawy, jak również działania 

profilaktyczne ograniczające możliwości ich 

przenoszenia. Prelegentka szczególnie dużo 

uwagi poświęciła możliwościom zarażenia się 

wirusami HIV i brodawczaka ludzkiego.

 

Spotkanie 
z MONaREM

Rokrocznie gościmy w szkole pracowników Stowarzy-
szenia Monar z Nowego Sącza. Tym razem panowie Łukasz 
Obrzut i Maciej Weber przeprowadzili zajęcia warsztatowe 
wśród uczniów klasy IIBT z zakresu przeciwdziałania nar-
komanii. Tematem spotkania były słowa Księdza Józefa Ti-
schnera: „Człowiek służy wartościom – realizując je, war-
tości służą człowiekowi – ocalając go…”. Warsztaty starały 
się odpowiedzieć na pytania związane z rolą autorytetów 
w życiu młodego człowieka.  

Kolejny su
kces naszej szkoły!

Cyberprzemoc 
w szkole

Tradycyjnie, jak co roku odbyło się spotkanie z pa-
nem policjantem.  Starszy Aspirant Grzegorz Szcze-
panek przedstawił problemy używania i nadużywania 
alkoholu, narkotyków, stosowania innych używek. 
Kładł nacisk na narastające wśród młodzieży zjawisko 
cyberprzemocy – zachowanie, które krzywdzi emocjo-
nalnie drugiego człowieka. Młodzież dowiedziała się 
o problemach związanych z odpowiedzialnością karną 
osób, które popełniły wykroczenie lub przestępstwo 
dotyczące nękania, zastraszania innych osób z wyko-
rzystaniem Internetu i różnych narzędzi typu: fora dys-
kusyjne, sms, e-mail, portale społecznościowe. Mamy 
nadzieję, że to spotkanie uświadomiło uczniom, czym 
jest zjawisko cyberprzemocy i jakie  niesie za sobą 
skutki i zagrożenia oraz zaowocuje ono większą odpo-
wiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i po-
służy ich lepszemu przygotowaniu do życia w społe-
czeństwie. 
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Niesamowita 
lekcja anatomii 

Świadome 
macierzyństwo 

i ojcostwo

   

Być tatą, być mamą to ważna rola, której należy 
się nauczyć, dlatego dla naszych uczniów zorgani-
zowaliśmy spotkanie  z położną panią Martą Ryn-
dak, która omówiła kwestie higieny i prawidłowego 
przebiegu ciąży oraz przygotowania do macierzyń-
stwa i ojcostwa. Prowadząca zwróciła szczególną 
uwagę na czynniki wpływające na prawidłowy prze-
bieg ciąży, omówiła zagadnienia związane z przygo-
towaniem do ciąży i porodu.  

„Dwa wymazy i do bazy”,
 czyli w poszukiwanie bliźniaka genetycznego

Potyczki na wiedzę

Dulscy na scenie

Wspaniałą okazję, aby zobaczyć wnętrze ludzkie-
go ciała wykorzystali uczniowie  klas Ia T i IbT, którzy 
wybrali się na  wystawę BODY WORLDS. Wystawa ta, 
jak żadna inna, zmienia postrzeganie samych siebie. 
Zwiedzający mieli wrażenie poruszania się po trójwy-
miarowym atlasie anatomii oraz mogli dowiedzieć się, 
jak skomplikowany, piękny, ale też kruchy jest nasz 
organizm. Uczniowie swoją wizytę w Krakowie rozpo-
częli od wykładu dr M. Macko na temat wad postawy 

i sposobów ich zapobiegania w Krakow-
skiej Wyższej Szkole Promocji 

Zdrowia. Taki rodzaj nauki 
jest bardzo cennym do-

świadczeniem, które 
pozwala na utrwa-

lenie zdobytej wie-
dzy i pobudza do 
refleksji zarów-
no nad ludzkim 
ciałem, jak i nad 
własnym stylem 
życia.  

 

Kolejne nasze spotkanie zorganizowaliśmy z dawcą szpiku – panią Moniką Sopalą, w trakcie którego młodzież 
mogła dowiedzieć się, jak wyglądają poszczególne etapy pobrania szpiku, w jaki sposób można zostać dawcą i jak 
zarejestrować się w fundacji. Młodzież z wielkim zainteresowaniem zadawała pytania czy dawca po pobraniu szpi-
ku kostnego lub komórek macierzystych może odczuwać jakieś dolegliwości, gdzie odbywa się pobranie komórek 
macierzystych oraz w jaki sposób przebiega poszukiwanie dawcy. Spotkanie edukacyjne miało zachęcić mło-
dzież do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja zajmuje kilka minut, a może 
uratować komuś życie. Dawcami mogą zostać osoby, które mają ukończone 18 lat i nie mogą mieć więcej niż 55 
lat. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi zostaje 
od każdej osoby pobrany wymaz z wewnętrznej strony policzka.
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Znakomita obsada, niezwykła gra aktorska, współczesna aranżacja to wszystko w wy-
konaniu naszej szkolnej grupy teatralnej, która została nagrodzona III miejscem w XVII Po-
wiatowym Konkursie Teatralnym im. Jana Pawła II, po raz pierwszy prezentując się we frag-
mentach tragifarsy kołtuńskiej Gabrieli Zapolskiej. Wśród występujących na scenie znaleźli 
się uczniowie IcT: Wiktoria Bugno, Kamil Gomułka Jolanta Jabłczyk, Milena Mruk, Klaudia 
Ławrynowicz, Angelika Sikorska oraz Łukasz Lichoń, uczeń klasy I b T. Nie mogliśmy tego 
przegapić, zatem w marcu dla całej społeczności szkolnej grupa aktorów Zarysu Szkolnego 
Teatru wystąpiła ponownie na deskach Gorlickiego Centrum Kultury i obejrzeliśmy  insce-
nizację fragmentów utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. 

żó rzCh

Ortograficzne 
zmagania

Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych, użycie odpo-
wiednich liter w poszczególnych wyrazach to dla wielu z nas po-
ważny kłopot. Wydaje się jednak, że dla uczestników Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego zawiłości rodzimej ortografii stanowiły 
raczej ciekawe wyzwanie aniżeli poważny problem. Zwycięzcy 
Szkolnego Konkursu Ortograficznego Marcin Matuszyk (IIaZSZ) 
oraz Klaudia Polaszek (IcT) wzięli udział 10 kwietnia w XVIII Powia-
towym Konkursie Ortograficznym dla szkół ponadgimnazjalnych 
w Bobowej. Pobyt w tym mieście był okazją do zapoznania się z hi-
storią miejscowości oraz jej zabytkami.                    
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Dzielenie się doświadczeniem 

to mnożenie dobra
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Pisanki 
w roli głównej
Kolejna edycja konkursu wiel-

kanocnego, organizowanego przez 
Gorlickie Centrum Kultury już za 
nami. Tutaj nasi uczniowie mogli 
wykazać się największą kreatyw-
nością i manualnymi zdolnościami. 
W tym roku Małgorzata Stabach 
z klasy IV b T otrzymała wyróżnienie 
za oryginalne wykonanie wielka-
nocnych pisanek. Prace na konkurs 
przygotowały również jej koleżanki 
Izabela Kamińska i Ewelina Mrocz-
ka. 

Ostre cięcie
Współczesna odsłona fryzur męskich „Ostre 

cięcie man’s look” - pod takim hasłem wystarto-
wał 23.10.17r. kolejny Wojewódzki Konkurs Fry-
zjerski w Sędziszowie Małopolskim. W tym roku 
własne umiejętności i kunszt fryzjerski prezen-
towali Monika Szurek w roli fryzjerki oraz Domi-
nik Dziedzina w roli modela. Monika , uczennica 
klasy III, wykonała męskie strzyżenie klasyczne 
z awangardowym wygoleniem boku oraz poja-
śnienie pasm włosów w koronie głowy. Jej praca 
była profesjonalna i kreatywna . Chociaż w tym 
roku nie udało się zdobyć żadnej nagrody, to jed-
nak konkurs okazał się niezapomnianym przeży-
ciem i fantastyczną przygodą dla uczestników.     

Wysoka motywacja to prosta droga do sukcesu w nauce 

języków obcych. W konkursie upowszechniającym kulturę 

i tradycje krajów i narodów posługujących się językiem an-

gielskim wzięło udział 16 uczniów z klas I bT, IVa T i IVb T. 

W ogólnej klasyfikacji najlepszy wynik należał do ucznia IV b 

T - Michała Woźniaka, który uzyskał tytuł laureata IV stopnia.     

językowe potyczki

„Szkoła marzeń” w wykonaniu zespołu „ZST 
Band” w składzie: Arkadiusz Prokop, Jan Fejklo-
wicz, Piotr Wilga i Jakub Turek zachwyciła 9 kwiet-
nia w Bobowej członków zespołu Pectus. W II Edy-
cji Powiatowego Konkursu Wokalno- Muzycznego 
Popularyzującego Twórczość Zespołu „Pectus” nasi 
reprezentanci wywalczyli II miejsce w kategorii ze-
spół. W myśl motta konkursu „Maszeruj do własnej 
muzyki, odnajdź ją i idź w jej rytm” nasi wykonawcy 
odnaleźli własną muzyczną drogę. 

 Pectus 
w młodzieżowym 

brzmieniu
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Już 

po raz pią-

ty nasza młodzież 

uczestniczyła 
w Konkursie 

«Mam zawód. Mam fantazję» w ramach 

projektu «Modernizacja kształcenia zawodowe-

go w Małopolsce II». Organizatorem Konkursu jest Woje-

wództwo Małopolskie – Departament Edukacji i K
ształcenia Usta-

wicznego. Z trzydziestoma zawodnikami z Małopolski zmierzył się 

uczeń klasy IVbT- Gabriel Madej w konkurencji «Webmaster to ja». 

Podczas rywalizacji 2 października w Tarnowie opracował logotyp 

firmy i utworzył dla niej stronę internetową. Nasz uczeń jako jedy-

ny reprezentował powiat gorlicki. 

„Webmaster to ja”

Designed by Kjpargeter / Freepik

Chłopaki  czekamy z niecierpliwością na waszą płytę i koncert na Narodowym Męski Świat – męskie strzyżenie
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K o -
lejna edycja 
k o n k u r s u 
„Mam zawód, 
mam fanta-
zję” w branży 
administracyjno 
– usługowej na te-
mat „Stylistyka sub-
kultur młodzieżowych” 
dała szansę na sukces na-
szym fryzjerkom. Z zadaniem kon-
kursowym obejmującym test teore-
tyczny składający się z 40 pytań oraz 
część praktyczną , na którą złożyło się 
wykonanie fryzury, makijażu, stylizacji 
całej postaci, prezentacja na „ czerwo-
nym dywanie” i charakterystyka wy-
branej subkultury zmierzyła się nasza 
drużyna w składzie: Ewelina Mroczka, 
Gabriela Sikora i Weronika Słowik. 
Ostatecznie fryzjerki z ZST uplasowa-
ły się na II miejscu, wykonując nie-
zapomnianą i wyjątkową stylizację 
nawiązującą do mrocznej i tajem-
niczej subkultury gotyckiej. Na-
sze fryzjerki 4 grudnia 2017 r. 
na uroczystej gali w Krakowie, 
podsumowującej kolejną 
edycję konkursu „ Mam za-
wód , mam fantazję” ode-
brały nagrody. 

Pożarnicze 
sukcesy

Rokrocznie nasza „Młodzież zapobiega poża-
rom” w Eliminacjach Powiatowego Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W rywalizacji w ka-

tegorii szkół 
ponadgimna-

zjalnych ZST 
reprezentowali: 

Wojciech Ledniow-
ski z klasy IV c T oraz 

Michał Świerzowski 
z II a T. W finale turnieju 

Wojtek zajął III miejsce.
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we włosach zaklęta…”
W tym prestiżowym 5. Ponadregionalnym Konkursie Wiedzy i Umie-

jętności Fryzjerskich w Trzcianie koło Rzeszowa wzięły udział uczennice 
klasy III technikum fryzjerskiego Monika Szurek wraz z modelką Beatą 
Wąsowicz. Dziewczyny zdobyły nagrodę specjalną konkursu - Wyróżnie-
nie Wójta Gminy Świlcza. Młode fryzjerki stworzyły niezapomnianą sty-

lizację na temat magii tkwiącej we włosach. Druga para w składzie 
Marta Myśliwy z klasy II w roli fryzjerki oraz Klaudia Ławryno-

wicz z klasy I jako modelka także wykazały się talentem 
i kreatywnością, wydobywając niezwykłe piękno 

z włosów. Mamy nadzieje, że nasze reprezen-
tantki będą rozwijać swój warsztat pracy 

i osiągać wysokie  wyniki w rywali-
zacjach konkursowych.

    

                      XIX Olimpiada 
Techniki

 Samochodowej

Już po raz siódmy 16 marca uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w XIX Olimpiadzie Techniki 

Samochodowej, która odbyła się w Politechnice 

Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Ma-

szyn Roboczych. W konkursie reprezentowali nas 

uczniowie 3aT :Maciej Krajewski, Michał Nabożny 

i Artur Rafa. Po wyczerpującej rywalizacji młodzież 

odwiedziła Grób Nieznanego Żołnierza oraz obej-

rzała z bliska Pałac Prezydencki na Krakowskim 

Przedmieściu.  

Motoryzacja 
to nasza pasja

17. już edycja Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego wystar-
towała w ZST 17 kwietnia . ZST reprezentowały 3 drużyny. Zawod-
nicy rywalizowali w zadaniach testowych z wiedzy na temat hi-
storii motoryzacji i prawa ruchu drogowego oraz zmierzyli się 

w konkurencjach praktycznej jazdy samochodem, rozpozna-
wania części, a także udzielania pierwszej pomocy. 

Nasze drużyny zajęły odpowiednio 1. miejsce: Michał 
Świerzowski z kl. 2aT, Paweł Raksa z kl. 3bZ i Dawid Bąk z kl. 

3aZ. Drugie miejsce Dawid Klara, Maciej Krajewski i Jakub 
Przybylski z klasy 3aT, a trzecie: Konrad Matusik, Artur Rafa 

i Piotr Zarzycki, również z 3aT. Pierwsza zwycięska drużyna 
reprezentowała powiat gorlicki w finale wojewódzkim 

w Krakowie.
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CISCO 
powraca

Umiejętności informatyczne są 
mile widziane w każdej profesji i uzna-
wane na całym świecie.

Certyfikaty potwierdzające tę wie-
dzę odebrali 18 kwietnia nasi ucznio-
wie w ramach kursów informatycz-
nych prowadzonych przez Akademię 
Sieciową Cisco. Uczniowie klasy 2b 
T otrzymali potwierdzenie ukończe-
nia kursu „IT Essentials: PC Hardware 
and Software”, a uczniowie klasy 3b T 
„Wprowadzenie do Internetu Wszech-
rzeczy”. Otrzymane certyfikaty uła-
twiają odniesienie sukcesu  w gospo-
darce internetowej oraz dają solidne 
podstawy przyszłej kariery zawodo-
wej.

Bijemy 
rekord

Odpowiadając na propozycję 
Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników w Polsce, 16 kwiet-
nia biliśmy rekord wsiadania jak 
największej liczby uczniów do ka-
biny ciężarówki. Przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
zmieściło się 37 osób. W akcji 
wzięli udział uczniowie klas o pro-
filu kierowca mechanik, którzy 
zdobywają w naszej szkole wiedzę 
i umiejętności w bardzo obecnie 
poszukiwanym zawodzie kierowcy 
branży transportowej. 

 Szkolne wybory 
czytelnicze

Polowanie na 
książkę

Nowe technologie wkraczają coraz dynamiczniej 
w świat bibliotecznych półek. Nasza szkoła zakwalifiko-
wała się  do akcji portalu „Czytaj.pl” w ramach 1. edycji 
projektu „Upoluj swoją książkę”. Dzięki niemu ucznio-
wie i nauczyciele mogli za darmo przeczytać 12 e- bo-
oków i audiobooków. W ZST projekt cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony młodzieży, ponieważ wyko-
rzystuje nowe technologie, którymi uczniowie posługu-
ją się najczęściej. Miłośnicy dobrej lektury dzięki temu 
mogli przeczytać wiele nowości wydawniczych, które 
nie zawsze są już dostępne w bibliotekach.B
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A więc co tu się właściwie dzieje? Dużo. Wypożyczamy, polecamy i czytamy, 
a także  zamawiamy nowości i organizujemy konkursy, spotkania autorskie….itp. 
„Szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”

Narodowe Czytanie
W listopadzie włączyliśmy się 

w akcję Narodowego 
Czytania „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego. 
Organizatorzy zaprosili 
do udziału w tej cyklicz-
nej już imprezie gości 
z powiatu, wśród nich za-
szczycili nas swoją obec-
nością m. in. Pan Tadeusz 
Mikrut - Naczelnik Wydziału Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Gorlickiego, Pan Roman 
Trojanowicz - Dyrektor Branżowej 
Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskie-
go w Gorlicach, Pani Maria Cieśla - 
Kierownik Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filii 
w Gorlicach. 

Przedstawiciele gości, nauczy-
cieli i młodzieży sugestywnie 
wcielili się w powierzone im 
role uczestników wesela po-
ety i dramaturga Lucjana Ry-
dla z Jadwigą Mikołajczyków-
ną, chłopką z podkrakowskich 
Bronowic. Dodatkowo dekora-

cje oraz prezentacja multimedialna 
z fragmentami ada-
ptacji filmowej dra-
matu oraz zdjęciami 
oddawały charakter 
listopadowego wy-
darzenia. Podczas 
spotkania nie zabra-
kło konkursu literac-
kiego ze słodkimi 

nagrodami. Scenka teatralna „A to 
Polska właśnie”, zaprezentowana 
przez G. Sikorę, uczennicę IV b T, 
która wcieliła się w rolę Panny Mło-
dej i M. Wojtasa, ucznia II b T wy-
stępującego w roli Poety była wspa-
niałym dopełnieniem uroczystości. 
Narodowe Czytanie to kolejna im-
preza z cyklu spotkań z książką na 
stałe obecna w kalendarzu szkol-
nym ZST.

NaRODOWE CZyTaNIE  
w Bibliotece Pedagogicznej

Zaangażowaliśmy się rów-
nież w promocję czytelnictwa, 
biorąc udział 4 października 2017 
roku w Narodowym Czytaniu 
„Wesela” w Bibliotece Pedago-
gicznej w Gorlicach. Nasi przed-
stawiciele Maciej Stróżyk i Łu-
kasz Przybyłowicz z klasy II b T 
wcielili się w role Poety i Gospo-
darza. Tym samym włączyli się 
w akcję upowszechniania czyta-
nia oraz rozwijania kompetencji 
czytelniczych.
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rata”

Autor 
k rymina -
łu  pod  tym 
właśnie  tytu-
łem – pan Piotr 
Liana  gościł  w 
naszej  szkole 
27  października. 
Spotkanie  odbyło 
się  dzięki  wielo-
letniej  współpracy 
z  panem  Wojcie-
chem  Patrzykiem, 
w ł a ś c i c i e l e m 
księgarni  „Miesz-
ko” w Gorlicach. 
Z a p r o s z o n y 
gość  przed-

stawił swój warsztat twórczy, zwrócił uwagę na 
fikcję literacką, wyjątkowość postaci jako ty-
pów charakterologicznych oraz sposobów 
charakteryzowania ich przez język. Spo-
tkanie  autorskie  było  ciekawą  formą 
popularyzacji  książki  oraz  czytel-
nictwa wśród młodzieży.

W jesieni cała społeczność 
ZST mogła wybrać nowości książ-
kowe do zakupu przez bibliotekę 
szkolną w ramach projektu czytel-
niczego Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Stworzony 
przez uczniów, nauczycieli i pra-
cowników wykaz wzbogaci ofertę 
czytelniczą szkolnej biblioteki.

Media 
społecznościowe

„Media społecznościowe – 
szanse i zagrożenia” to temat, który 
przybliżył uczniom klas IIa T i IVb T 
pan Kamil Tokarski, dziennikarz, 
grafik komputerowy i fotografik 23 
stycznia. Zajęcia zostały zorganizo-
wane przez bibliotekę szkolną we 
współpracy z Marią Cieślą, kierow-
nikiem Biblioteki Pedagogicznej 
w Gorlicach. Dzięki nim młodzież 
miała okazję poznać możliwości 
wykorzystania mediów w nauce 
i pracy oraz podzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem na ten 
temat.

„Przyłapani 
z książką”

To kolejna konkursowa oferta 
biblioteki szkolnej dla miłośni-
ków czytania. Celem konkursu 
jest udowodnienie, że czytanie 
może być świetną rozrywką, sprawiać 
przyjemność, dostarczać wiedzy, pobu-
dzać fantazję, rozwijać sprawne po-
sługiwanie się językiem, a czytać 
można wszędzie. Liczy się oryginalne  
uchwycenie tematu w obiektywie apara-
tu fotograficznego. 

konferencja dla 
bibliotekarzy 
i nauczycieli

Doświadczenia w zakresie upowszechniania 
czytelnictwa zaprezentowała bibliotekarka szkolna 
8 listopada w Małopolskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Nowym Sączu. Podzieliła się swoimi osiągnięcia-
mi na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytel-
nictwa w ZST. Konferencja była okazją do poznania 
działań różnych szkół i bibliotek promujących czyta-
nie oraz przyczyniła się do upowszechniania i reali-
zacji nowych ciekawych pomysłów zawodowych.
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Naszą pasją jest odkrywanie ciekawych miejsc 

Jak zwykle Kraków i Wawel, 
był piękny i zachwycał widokiem 

Wyjazdy, wycieczki, raj-
dy klasowe stanowią nie-
odłączny element realizacji 
programu pracy szkoły, za-
tem korzystamy i wyjeżdża-
my, bo doskonale sprawdza 
się powiedzenie „podróże 
kształcą”.

Nasze szkolne wyjazdy  
rozpoczęli tegoroczni ma-
turzyści od Pielgrzymki na 
Jasną Górę.  20 września, 
modląc się przed obrazem 
Czarnej Madonny, przepra-
szali za błędy, prosili o łaski 
i dziękowali za otrzymane 
dary. Tym samym dali pięk-
ne świadectwo swojej wia-
ry. 

 
 

Wyjazdowa 
lekcja historii

Wycieczkowy SMS z pozdrowieniami 

Aktywnie uprawiamy turystykę pieszą i kra-
joznawczą, co potwierdza liczna grupa 62 osób, 
które wzięły udział w XIII Rajdzie im. K. Pułaskie-
go. W strugach deszczu uczestnicy pokonali tra-
sę z Hańczowej przez Kozie Żebro do Skwirtnego, 
gdzie odbyło się zakończenie połączone ze zwie-
dzaniem Cerkwi w Kwiatoniu.

Cen-
trum Igna-
cego Jana Pade-
rewskiego, jednego 
z ojców niepodległości od-
wiedzili uczniowie klas 4a i 4b 
technikum. Młodzież zwiedziła Dwo-
rek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej  i obej-
rzała wystawę „Historia serca Ignacego Jana 
Paderewskiego”. Młodzi ludzie zobaczyli również 
spektakl teatralny „Z fortepianem w walizce”, 
który powstał na podstawie pamiętników 
artysty i przybliżył uczniom sylwet-
kę świetnego muzyka i polity-
ka, a przede wszystkim 
patrioty.

 
 

W listopadową środę uczniowie klas 
pierwszych uczestniczyli w wycieczce do 
Grodu Kraka, a w planie zwiedzania był 
oczywiście Wawel. Młodzież w rezyden-
cji polskich królów wraz z przewodnikiem 
zwiedzili komnaty królewskie z kolekcją 
arrasów króla Zygmunta Augusta, podzi-
wiali dzieła złotnictwa polskiego, różnego 
rodzaju broń i uzbrojenie prezentowane na 
ekspozycji „Skarbiec koronny i zbrojow-
nia”. 

Ostatnia wspólna wycieczka tegorocz-
nych maturzystów odbyła się do Wadowic 

i Oświęcimia. W papieskim mieście zwiedzili 
Dom Rodzinny Jana Pawła II- nowe multimedial-

ne muzeum i wstąpili do cukierni, do której przy-
szły papież chodził na kremówki. Kolejnym przy-

stankiem na ich wycieczkowej trasie był Oświęcim, 
gdzie zobaczyli wystawę stałą oraz obiekty na terenie 

byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz I oraz naj-
ważniejsze obiekty poobozowe w obozie Auschwitz II- Bir-

kenau. Wizyta w muzeum Auschwitz przybliżyła wszystkim okrut-
ny los ofiar nazistów, a także pozwoliła pogłębić wiedzę historyczną 

na temat tego, czym był i jak funkcjonował Holocaust.

 Festiwal Fryzjerski 
Hair Fair w Katowicach 
był okazją dla uczniów 
klas fryzjerskich do za-
poznania się z nowo-
czesnym strzyżeniem, 
koloryzacją , harmonią 
barwną w pracy fryzje-
ra oraz nowoczesnym 
wyposażeniem salo-
nu fryzjerskiego. Targi 
Hair Fair to najbardziej 
wyczekiwana impre-
za branży fryzjerskiej 
i zarazem największe 
święto fryzjerów w Pol-
sce.

 

 Festiwal Fryzjerski
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Ekolodzy są wśród nas

Pierwsza 

Pomoc na 

podium
Przyłączając się do idei nie-

sienia pomocy, wystartowaliśmy 

w etapie rejonowym XXVI Ogól-

nopolskich Mistrzostw Pierwszej 

Pomocy. Zadaniami drużyn ratow-

niczych było umiejętne udzielenie 

pierwszej pomocy osobom poszko-

dowanym w różnego rodzaju wy-

padkach, należało więc posiadać 

znaczny zasób wiedzy teore-

tycznej i umiejętności praktycz-

ne, by móc właściwie udzielić 

pierwszej pomocy. Reprezen-

tanci naszej szkoły zajęli drugie 

miejsce, tracąc zaledwie 1 punkt 

do swoich rywali. Gratulujemy zwy-

cięzcom i naszym zawodnikom dru-

giego, również zaszczytnego miejsca.  

X Powiatowy Kon-
kurs Wiedzy Ekolo-
gicznej w Bobowej 
promował postawy eko-
logiczne wśród młodzie-
ży. Z hasłem aktywnej 
edukacji środowiskowej 
zmierzyli się 17 kwietnia 
Kacper Lazar  z klasy 
I b T i Arkadiusz Ryczek 
z I a T. 

„Taniec – 
wstęp do 
przyjaźni”
Po raz trzeci uczestniczyliśmy 

w projekcie MZS nr5 w Gorlicach 
realizującym kolejną edycję 
programu polsko-rosyj-
skiej wymiany młodzieży. 
W tym roku w ramach 
podsumowania pro-
jektu został zorga-
nizowany spektakl 
muzyczno – ta-
neczny, w którym 
gościnnie wystą-
piła nasza grupa 
tancerek, prezen-
tując swój wła-
sny układ tańca 
współczesnego. 
Było to dla nich 
kolejne doświad-
czenie i jednocze-
śnie wyzwanie. 
Uczennice tworzą 
bardzo zgrany 
zespół tanecz-
ny i chętnie 
p r e z e n t u j ą 
swoje umie-
jętności.  

„koty” na scenie
27 września uczniowie klas pierwszych, skła-

dając ślubowanie, zostali oficjalnie przyjęci do 
społeczności ZST w Gorlicach. W drugiej części 
uroczystości odbył się tradycyjny  chrzest pierw-
szaków. Impreza przygotowana przez Samorząd 
Uczniowski wymagała od pierwszoklasistów zapre-
zentowania się na scenie, wykazując się różnorod-
nymi zdolnościami aktorskimi. Po kilkudziesięciu 
minutach popisów aktorskich, odbywanych pod 
okiem życzliwego jury, okazało się, że tytuł Super 
KOTÓW przypadł klasie I a T.  

Interesującą opowieść 
o przodkach, naszych pra-
dziadkach, którzy walczyli 
w pierwszym i trzecim Pułku 
Legionów wysłuchali ucznio-
wie klasy IIIaT, którzy wzięli 
udział w nietypowej lekcji hi-
storii. Prelegentem był Andrzej 
Ćmiech – bibliofil i miłośnik 
historii ziemi gorlickiej. Wy-

głoszona przez niego prelekcja 
okazała się niezwykle ciekawa 
i wzbudziła nasze zaintereso-
wanie legionistami gorlickimi 
w służbie niepodległej Polski. 
Dziękujemy Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Gorlickiego za zorganizowanie 
tej fascynującej  lekcji historii.  

Gorliccy Legioniści
Tanecznym krokiem w aktywne życie

Zwycięzca jest jeden, ale wygrani są wszyscy 
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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”. 

C.K. Norwid
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Hej dziewczyno, 
spójrz na misia 
on przypomni 

chłopca ci

„kolacja 
dla głupca”

Jedną z najbardziej popular-
nych komedii światowego teatru 
pod tym właśnie tytułem obejrzeli 
uczniowie ZST 29.09.2017 r. w Te-
atrze W. Siemaszkowej w Rzeszo-
wie. W „Kolacji dla głupca” było 
mnóstwo zaskakujących zwrotów 
akcji, przezabawnych sytu-
acji i dialogów, które 
nie pozwa-
lały widzom 
na nudę. Ta 
komediowa 
opowieść nie 
była pozbawio-
na też ważnego 
przesłania: lu-
bimy się śmiać 
z cudzej głupoty, 
ale czy sami nie 
jesteśmy jeszcze 
większymi głupca-
mi?  

 

Idą Święta! 
Przedświąteczny czas w na-

szej szkole jest szczególnie pie-
lęgnowany. W salach lekcyjnych 
odbywają się klasowe wigilijki, 
składamy sobie życzenia, śpiewa-
my kolędy i spotykamy się na uro-
czystej akademii, bo Święta Boże-
go Narodzenia są wielkim darem 
dla nas. Ostatni dzień nauki przed 
przerwą świąteczną zakończył się 
akademią świąteczną, którą przy-
gotowali uczniowie naszej szkoły 
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia 
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści. Młodzież przypomniała, jakie 
były początki tradycji bożonarodze-
niowej, a śpiewane kolędy wpro-
wadziły wszystkich w magiczny 
czas Bożego Narodzenia.

„Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia..”  

Zaczarowany 
świat 

Leśmiana
W cudowną podróż do 

świata tekstów Bolesława Le-
śmiana, słynnego poety XX-le-
cia międzywojennego wybrali 
się 6 października uczniowie 
klas drugich i trzecich tech-
nikum. Na scenie Gorlickie-
go Centrum Kultury obejrzeli 
spektakl słowno-muzyczny pt. 
„Leśmian” w ramach obcho-
dów XI Gorlickiej Jesieni Mu-

zycznej.

 

Przez Japonię podróżowa-
li uczniowie ZST 25 październi-
ka dzięki firmie Trzask z Gorlic, 
z którą systematycznie współ-
pracujemy w ramach cyklu „Spo-
tkań z podróżnikiem”. Dzięki 
barwnym fotografiom i pasjo-
nującej narracji naszego gościa 
mogliśmy poznać najciekaw-
sze miejsca i skonfrontować 
nasze wyobrażenie o  Kra-
ju Kwitnącej Wiśni z rze-
czywistością doświadcza-
ną i obserwowaną przez 
podróżnika w różnych 
sytuacjach i na różne spo-
soby.  
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Ostatni dzień przed wy-
czekiwanymi feriami upłynął 
w naszej szkole w kolorach 
czerwieni i atmosferze mi-
łości i przyjaźni. A wszyst-
ko to z okazji Walentynek, 
przypadających 14 lutego. 
Jak co roku, Samorząd 
Uczniowski zorganizował 
pocztę walentynkową, 
a sytuację współczesnych 
zakochanych zilustrował 
montaż słowny połączo-
ny z prezentacją modeli 
amantów i amantek. Przed-
stawiciele poszczególnych 
klas rywalizowali w konkur-

sach przygotowanych przez 
samorząd. Zmagania wygra-

ła 4cT, wyprzedzając 1 punk-
tem 2a T. Zwycięzcom gratu-

lujemy, a wszystkim życzymy 
dużo miłości!
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tor
 / F
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pik

Wigilia szkolna to najpiękniejsza i zarazem 
najbardziej wzruszająca uroczystość
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Dzień 
Otwarty 

To nie był typowy dzień nauki 
w ZST. 16 marca zaprosiliśmy wszyst-
kich chętnych, w szczególności gim-
nazjalistów do obejrzenia klasopra-
cowni, spotkania się z nauczycielami 
oraz zaznajomienia się z kierunkami 
i profilami kształcenia. Przygotowa-
liśmy też dodatkowe atrakcje, każdy 
z odwiedzających mógł się uwiecznić 
na zdjęciu w foto-budce, poddać się 
zabiegom pielęgnacyjnym i styliza-
cji w pracowni fryzjerskiej, a na sali 
gimnastycznej poobserwować trening 
sztuk walki, prowadzony przez zawod-
ników klubu Gorlice Grappling. Jak co 
roku można było spróbować swoich sił 
na sztucznej ściance wspinaczkowej, 
w matematycznych konkursach i za-
fundować sobie piling dłoni. Każdego 
gościa witał w drzwiach Wincenty Pol, 
patron naszej szkoły i obdarowywał 
jabłkiem, gdyż nasza szkoła należy 
do szkół promujących zdrowie. Dzień 
Otwarty Szkoły dostarczył nam wielu 
miłych wrażeń, była nauka, zabawa 
i sport. Przez cały dzień odwiedziło 
nas około 400 gimnazjalistów, mamy 
nadzieję, że odwiedzający nas w tym 
dniu goście będą miło wspominali po-
byt w naszej szkole i zechcą kontynu-
ować tu dalszą naukę, w zawodzie wy-
branym z bogatej oferty edukacyjnej 
Zespołu Szkół Technicznych.

 

kronika 
sportowa 
Sport to ważne ogniwo eduka-

cji w naszej szkole. Codzienna por-
cja ćwiczeń fizycznych to recepta 
na dobre samopoczucie i prawi-
dłowy rozwój. To również najlep-
szy sposób na rozładowanie ener-
gii oraz doskonałą zabawę. Nasi 
uczniowie zdobywają wiele medali 
i wyróżnień nie tylko na arenach 
szkolnych. Zapraszamy do zapo-
znania się z aktualnościami sporto-
wymi w roku szkolnym 2017/2018.

Wieści z boiska szkolnego
Badminton 
drużynowy

Kolejna drużyna męska wystar-
towała w Powiatowych Zawodach 
w Badmintona. W tej rywalizacji też 
musieliśmy się zadowolić „tylko” 
czwartym miejscem, niewiele tracąc 
do trzeciego. Szkołę repre-
zentowali bracia Szymon 
i Kacper Gubała z klasy IVa 
i IV c T oraz Przemysław 
Siwiak i Kamil Warcholik 
z klasy 3a BS.  

 

Przełaje
sztafetowe
Mocna drużyna naszych chłop-

ców w składzie: Marcin Matuszyk (IIa 
ZSZ), Wojciech Szura (IIIbT), Kacper 
Lazar (IbT), Łukasz Lichoń (IbT), Kamil 
Piechota (IaB), Mateusz Moskal (IaB), 
Adrian Mikulski (IbT), Mateusz 
Urzędowski (IIbZSZ), 
Paweł Wąsowski 
(IIbT), Arkadiusz 
Wałęga (IIIbT), Da-
wid Grabowicz 
(IIaT) w  Powiato-
wych  Sztafeto-
wych Biegach  
Pr zeła jowych  
otarła się o me-
dal, kończąc 
r ywal i zac ję 
na 4. pozycji.   

Tenis 
stołowy

Podczas Mistrzostw Po-
wiatu w Indywidualnym 
Turnieju Tenisa Stołowego 
w Bieczu naszą szkołę repre-
zentowała 5 - osobowa drużyna: 
Klaudia Zawiła (kl. IcT), Kata-
rzyna Kloc (IbBSI), Damian Kon-
went (IbBSI), Jacek Halibożek 
(IIIbBSI), Damian Wujcik (IbBSI). 
Kilku naszych zawodników zaję-
ło bardzo wysokie miejsca: Klau-
dia była 6., Damian 3., Jacek 4. Na 
wiosnę znowu stanęliśmy do rywalizacji 
podczas rejonowych zawodów drużyno-
wych w tenisie stołowym, tym razem 
w Tarnowie reprezentowali nas Ja-
cek Halibożek i Damian 
Konwent. Niestety, nie 
udało się im awansować 
do wojewódzkiego finału, 
ale ostro trenują i za rok 
na pewno będzie lepiej. 
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Siatkówka dziewcząt
Dzielnie wywalczyły nasze dziewczyny  dobre 5. miejsce w zawodach 

powiatowych w piłce siatkowej. Dziękujemy za wspaniałą sportową po-
stawę i dostarczone emocje! 

  

Piłka nożna

Chłopaki pamiętajcie: Sport to nie tylko 
wynik, ale także satysfakcja i super 
zabawa!   

Podczas powiatowych zawodów w piłce 
nożnej chłopców nasza drużyna w składzie: Paweł 
Jakubowski, Arkadiusz Jaworecki, Adrian Król, Łu-
kasz Lichoń, Łukasz Przepióra, Łukasz Semla, Mate-

usz Urzędowski, Paweł Wąsowski, Dawid Wszołek 
i Rafał Zieleń rozegrała kilka meczów, w których 

musieli uznać wyższość przeciwników. 

aktywne 
środy

Dzień
Sportu

Tradycyjnie już jak co roku pod 
koniec maja został zorganizowany 
Szkolny Dzień Sportu. Tym i inny-
mi działaniami bierzemy aktywny 
udział w X już Europejskim Tygo-
dniu Sportu dla wszystkich - XXIV 
Sportowym Turnieju Miast i Gmin. 
Podczas tegorocznego Dnia Spor-
tu oprócz konkurencji indywidual-
nych zorganizowaliśmy turniej pił-
karski. 

Niestrudzenie już od 3 lat prowa-
dzimy szkolny projekt „Aktywne środy”, 
w ramach którego zapraszamy do wspi-

naczki halowej, konkursów bilardowych 
oraz gier i zabaw drużynowych. W ta-
kich zajęciach15 listopada uczestniczyła 

grupka dzieci ze szkoły podstawowej, a 3 
listopada odwiedziła nas grupa młodzieży 

z Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego, by sko-
rzystać ze ścianki wspinaczkowej i przygotować 
swoją formę na se-
zon zimowy. Zapra-
szamy również inne 
grupy do korzysta-
nia z wyposażenia 
naszej sali. 

Siatkówka plażowa

Bardzo dobre czwarte miejsce drużyny dziewcząt oraz 

waleczny występ drużyny chłopców to efekt drugiego już na-

szego występu na zawodach w siatkówce plażowej. Na obiek-

tach OSiR Gorlice wystąpiły dwa nasze zespoły w składzie: 

Oliwia Dąbrowska i Gabriela Waląg oraz Radosław Kukuła, 

Tomasz Turek i Patryk Zięba. Mimo że nie znaleźli się na po-

dium, wrócili szczęśliwi i bogatsi o nowe doświadczenia.

To była dobra zabawa, pełna emocji 

ze szczyptą sportowej rywalizacji.

Tak wygląda skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 2018

Czym skorupka, czyli sport od najmłodszych lat
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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

•	 Kierowca	-	Mechanik		

•	 Fryzjer

•	 Elektryk	

III  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
3-letnie	Liceum	Ogólnokształcące	dla	Dorosłych	w	systemie	zaocznym

z	przedmiotami	wiodącymi:	

•	 matematyka,	geografia	

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2018/2019:
•	 Kontynuujemy	pilotażowy	projekt	MEN	w	ramach	edukacji	dorosłych	–	

LOWE

•	 Świętujemy	100.	Rocznicę	Odzyskania	Niepodległości

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

ności	z	pracodawcami	i	rozwijamy	Doradztwo	Zawodowe	

•	 Przyspieszamy	Internet	w	ramach	ogólnopolskiego	programu	MEN		

i	ORANGE,	ale	też	dbamy	o	bezpieczeństwo	w	sieci

•	 Utrzymujemy	wysoką	jakość	kształcenia

•	 Doskonalimy	program	wychowawczo	–	profilaktyczny

•	 Kontynuujemy	wdrażanie	kolejnych	elementów	reformy	edukacji	

•	 Cieszymy	się	pięknie	wyremontowaną	szkołą

•	 Wspieramy	uczniów	w	ich	rozwoju	i	jesteśmy	dumni	z	ich	sukcesów

Skład	i	druk:	Poligrafia	Redemptorystów	w	Tuchowie		|			ul.	Wysoka	1			|			tel.	14	6525573			|				e-mail:	poligrafia.tuchow@wp.pl

PRaCODaWCa PRZyjaZNy EDUkaCjI
SEVERT POLSka SP. Z O.O.

38-300 Gorlice
ul. Przemysłowa 9

Telefon kontaktowy
+48 18 354 88 88


