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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.pl

Drodzy Czytelnicy!
To już po raz dziesiąty wydajemy „Rocznik ZST”.  Taki mały jubileusz 

no i powód do dumy i radości. Nasze szkolne pismo zyskuje coraz więcej 
fanów, ale też uznanie profesjonalistów zajmujących się wydawnictwem 
i kreowaniem własnej marki. Oznacza to jedno – jest potrzebne i dalej 
będziemy je tworzyć. Oddaje przecież w pigułce część naszej historii. 

W numerze dziesiątym podsumowujemy rok  szkolny 2018/2019. 
Przebiegał on pod hasłem Jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. Był więc czasem szczególnego zwrócenia uwa-
gi na wychowanie patriotyczne i okazją do wielu patriotycznych przeżyć. 
Jednak obfitował też w wiele innych wydarzeń, które kształtowały pozytywny wizerunek Naszego 
Zespołu. Pisząc Zespół mam na myśli nie tylko strukturę, ale przede wszystkich  osoby, z którymi 
miałam przyjemność współpracować w minionym roku. Bez nauczycieli, uczniów, rodziców, osób 
współpracujących ze szkołą to wydawnictwo nie miałoby sensu. Dlatego pozwólcie, że w tym miej-
scu powiem proste Dziękuję. To słowo mieści  sedno naszej wspólnej pracy, której tylko wycinek 
pokazujemy na łamach  szkolnego pisma. Zatem oprócz tematu przewodniego związanego z Jubi-
leuszem w Roczniku ZST znajdziecie Państwo odniesienia do uroczystej wizyty Księdza Biskupa 
Rzeszowskiego Jana Wątroby i Jego spotkania z całą społecznością szkolną. Będzie też o spekta-
kularnych sukcesach naszych uczniów, jak choćby I miejsce w konkursie wokalnym z zespołem 
Pectus. Powiemy też o innych osiągnięciach uczniów, których tutaj nie zdradzę, aby zachęcić Pań-
stwa do poczytania. 

Nasze szkolne pismo jak co roku – zawiera też wiele odniesień do realizowanych projektów, 
szerokiej współpracy z pracodawcami. Opisuje  spotkania z ciekawymi ludźmi zorganizowane na 
terenie szkoły. Ale to nie wszystko!

Dzień Zawodowca dla ósmoklasistów i gimnazjalistów oddaje emocje, jakie towarzyszą mło-
dym ludziom przy wyborze kolejnego etapu nauki. Wielu nam zaufało i wybrało zawody oferowa-
ne przez naszą szkołę. Drodzy Kandydaci mogę Was zapewnić, że dokonaliście dobrego wyboru. 
Z jednej strony atrakcyjne i poszukiwane zawody na lokalnym rynku pracy, a z drugiej atmosfera 
naszej szkoły, którą przecież tworzycie Wy wraz z całą społecznością szkolną. To dzięki Wam po-
prawiamy jakość naszej pracy, coraz bardziej się integrujemy i mamy coraz więcej ciekawych te-
matów do Rocznika ZST. 

Serdecznie zapraszam Państwa, abyście wraz z nami jeszcze raz przeżyli miniony rok szkolny, 
być może wrócili wspomnieniami do niektórych zdarzeń. Jednak niezależnie od faktu czy współ-
tworzyliście te różne działania, czy spotykacie się z nimi po raz pierwszy, zachęcam do lektury i jak 
zawsze – proszę o  konstruktywną krytykę, aby każdy kolejny numer był coraz bardziej doskonały.

Na zakończenie chciałam wspomnieć o wątku osobistym, który też przewija się przez strony 
Rocznika ZST. To wyróżnienie, które otrzymałam za sprawą Waszych smsów w plebiscycie Gazety 
Krakowskiej i Dziennika Polskiego. „Nauczyciel na medal 2018”. Niech ten wpis będzie jeszcze 
raz okazją do podziękowań wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Każde wyróżnienie jest dla 
mnie mobilizacją do dodatkowego wysiłku na rzecz rozwoju naszej szkoły, bo wiem, że z Zespołem, 
z którym pracuję jeszcze możemy w dalszym ciągu doskonalić swoją jakość, a naszą pracę czynić 
jeszcze bardziej atrakcyjną i czerpać z niej radość. 

Z poważaniem:
Renata Stępień
Dyrektor ZST
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Nauczyciel to zawód wyjątko-
wy. Nie można się go tak po pro-
stu nauczyć. Poza wiedzą i do-
świadczeniem, żeby spełniać się 
w tej roli, trzeba mieć zdolności 
nawiązywania relacji z ucznia-
mi, budowania u nich autoryte-
tu i szacunku, umiejętność bycia 
jednocześnie ich opiekunem, lide-
rem, ale i przyjacielem. 

Każdy z nas dobrze pamięta 
i zapewne często wspomina swo-
ich pierwszych nauczycieli, ich 
nawyki, metody i zachowania. Pa-
miętamy o nich dlatego, że kształ-
towali nasze charaktery i byli jed-
nym z głównych źródeł wiedzy 
o świecie. To właśnie nauczyciele 
są na tej naukowej drodze pierw-
szymi świadkami i współautorami 
naszych sukcesów. Takim peda-
gogiem bez wątpienia jest pani 
dyrektor Renata Stępień, która 
dzieląc się z uczniami swą wie-
dzą, umiejętnościami oraz wła-
sną kulturą osobistą 
i charak-
t e r e m , 
staje się 
ich co-
dz iennym 
bohaterem. 
Zgłaszając 
kandydaturę 
pani dyrektor 
do konkursu 
„Nauczyciel na 
medal”, mieli-
śmy okazję do-
cenienia jej co-
dziennej pracy.

Ten wyjątkowy 
plebiscyt, organizo-
wany przez „Dziennik 
Polski” oraz „Gazetę 
Krakowską” pod ho-
norowym patronatem 
Jacka Krupy, marszał-
ka województwa mało-
polskiego i profesora 
Kazimierza Karolcza-
ka, rektora Uniwersy-
tetu Pedagogicznego 
w Krakowie promuje 
najbardziej cenionych 
i lubianych nauczycie-
li, których wybierają 
uczniowie i ich rodzice 
nie tylko w Małopolsce, 
lecz we wszystkich wojewódz-
twach w Polsce. Udało się,  na-
sze głosy pozwoliły pani dyrektor 
znaleźć się wśród nagrodzonych 
najlepszych nauczycieli.

Uroczysta Gala 
Laureatów Plebiscytu 
“Nauczyciel na me-
dal 2018” odbyła się  
29 listopada 2018 r. 
na Uniwersytecie 
P e d a g o g i c z n y m 
w Krakowie. Pod-
czas finałowej uro-
czystości z rąk 
Dyrektora Depar-
tamentu Eduka-
cji i Kształcenia 
Ustawicznego 
Pana Dariusza 
Styrny i Redak-
tora Naczel-
nego GK pani 

dyrektor Renata Stępień odebra-
ła dyplom uznania i wyróżnienie 
„Nauczyciel na medal”. Nasza fi-
nalistka podziękowała wszystkim 
za głosy, stwierdzając „Ta nomi-
nacja była dla mnie olbrzymią na-
grodą i zaskoczeniem. Chciałam 
podziękować wszystkim uczniom, 
ich rodzicom, nauczycielom i pra-
cownikom, absolwentom, przy-
jaciołom oraz znajomym za gło-
sy oddane w tym plebiscycie. To 
dzięki Wam zdobyłam wysoką 
lokatę w pierwszym etapie plebi-
scytu na szczeblu powiatowym 
i tym samym awansowałam do 
etapu wojewódzkiego. To wasze 
wsparcie pozwoliło mi uzyskać 
ten zaszczytny tytuł „Nauczyciela 
na medal” w kategorii Nauczyciel 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Ten 
tytuł to dla mnie ważne wyróżnie-
nie, ale i wyzwanie oraz zobowią-
zanie do dalszej pracy”.

Nauczyciel na Medal
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Obchody 100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości  stały się świętem 
całej polskiej wspólnoty, w tym również tej 
szkolnej, bo przecież rok szkolny 2018/2019 
był Rokiem Niepodległej. Zatem był to nie-
zwykły  czas, podczas którego łączyliśmy 
się w wielu uroczystościach i wydarze-
niach patriotycznych. 

Konferencja  
Niepodległościowa

Z historią w tle
„Niepodległa, 

niepokorna,
Zawsze była, 

będzie, jest”

Konferencją naukową „Niepodległa w bu-
dowie – trudne początki 1918-1926”, zorganizo-
waną przez Zarząd Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Gorlickiej pod patronatem Starosty Gor-
lickiego oraz Burmistrza Miasta Gorlice rozpo-
częliśmy uroczyste obchody 
100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodle-
głości. Dzięki referatom 
wygłoszonym podczas 
konferencji nasza młodzież 
miała możliwość zapoz-
nania się z faktami 
historycznymi mającymi 
miejsce w naszym regionie 
w czasach, kiedy odradzała 
się Polska Niepodległość.

Uroczysta lekcja 
patriotyzmu

100-lecie odzyskania niepodległości to dobra okazja, 
aby w oryginalny i ciekawy sposób przypomnieć sobie 
najważniejsze fakty historyczne, jakie wiek temu mia-
ły miejsce na terenie Polski. Jubileuszowa lekcja odbyła 

się 13.11.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych, w któ-
rej udział wzięła cała społeczność szkolna oraz za-

proszeni goście. Nasza młodzież zaprezentowała 
montaż słowno-muzyczny połączony z pre-

zentacją slajdów, krótkich filmów 
ukazujących ważne wydarzenia 

z burzliwej historii Polski oraz 
wypowiedzi papieża – Pola-
ka na temat ojczyzny. Wiersze 
skłaniały do refleksji, zadumy, 
a pieśni patriotyczne, zarówno 
te dawne, jak i współczesne, 
budziły wzruszenie. „Pieśń 
o Sękowej” uświadomiła jak 
Ziemia Gorlicka wpisała się 
w historię Polski. Uroczystość 
wzbogacili swoim występem 
podopieczni Dziennego Ośrod-
ka Wsparcia z Gorlic i Filii z Bo-
bowej, którzy zaprezentowali 
krótki montaż słowno-muzycz-

ny „Polskie drogi do wolności” 
oraz wystąpili z piosenkami o tema-

tyce patriotycznej i żołnierskiej. Obcho-
dy 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości zakończyło wspólne odśpie-
wanie piosenki „Przybyli ułani pod okienko”.
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Gdy nadeszła wyczekiwana godzina, włączyliśmy się w akcję bicia „Rekordu dla 
Niepodległej” w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który pole-
gał na jednoczesnym śpiewaniu hymnu polskiego. Dokładnie 9 listopada o godzinie 
11.11 świętowaliśmy Niepodległą i biliśmy rekord, śpiewając cztery zwrotki hymnu. 
Jak przystało na tak uroczystą pieśń, jej wykonywanie odbyło się w atmosferze skupie-
nia, w postawie na baczność. Później również pełną piersią cała społeczność szkolna 
zaśpiewała patriotyczne pieśni: „Legiony”, „Rotę”, „Serce w plecaku” oraz „Ojczyzno 
ma”. Nasza młodzież pokazała, że w sprawach ważnych i poważnych potrafią stanąć 
na wysokości zadania i dać z siebie wszystko. 

Żywa flaga  
na gorlickim Rynku

W ramach miejskich obchodów 100. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości cała społeczność naszej szkoły włą-
czyła się w akcję tworzenia „żywej flagi” na gorlickim ryn-
ku. W dniu 8 listopada wspólnie z uczniami z innych szkół  
i mieszkańcami złożyliśmy hołd w postaci biało-czerwonej 
flagi utworzonej z balonów w kolorze barw narodowych. 
W tym dniu pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z bycia Pola-
kami.

Rekord dla Niepodległej - 11:11

Niecodzienny Gość
Wizyta Biskupa Rzeszowskiego 

Jana Wątroby
Na ten dzień czekaliśmy w ZST wszyscy. 11-go 

marca naszą szkołę odwiedził szczególny gość – Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba – Pasterz Die-
cezji Rzeszowskiej w asyście towarzyszących dusz-
pasterzy: dziekana Stanisława Ruszela – proboszcza 
Bazyliki Mniejszej w Gorlicach oraz ks. Marka Urbana 
– proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Gorlicach-Gliniku. 

Ta wizyta przebiegała pod hasłem „Przed „zatopie-
niem” chroni wiara w Chrystusa i w Jego słowo”. Była 
ona wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycie-
li, rodziców i uczniów naszej szkoły. Uroczyste powita-
nie Księdza Biskupa zainicjowali uczniowie wspólnym 

śpiewem pieśni „Barka”. Na początku tego nie-
zwykłego spotkania, słowa powitania wygłosiła 
pani dyrektor Renata Stępień, a następnie pani 
wice-dyrektor Małgorzata Kukuła-Jasińska, 
która wraz z uczniami przybliżyła kierunki pra-
cy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoły. 
Z kolei Biskup Jan Wątroba skierował swoje 
słowa do młodzieży i wszystkich pracowników 
szkoły, podkreślił rolę nauczyciela w wychowa-

niu młodego człowieka: „Nauczycielem i wychowawcą 
nie jest się tylko w czasie przebywania na terenie 
szkoły i prowadzenia zajęć. Nauczycielem jest 
się zawsze i wszędzie. Dobry nauczyciel - wy-
chowawca zabiera problemy swoich podopiecz-
nych we własne życie. Dlatego tak ważne jest 
docenienie pracy nauczycielskiej i wyrażanie 
nauczycielom wdzięczności”. Na zakończenie 
wizyty ks. biskup udzielił wszystkim zebranym 
pasterskiego błogosławieństwa. Wizyta ta była dla 
wszystkich głębokim przeżyciem i pozostanie na 
kartach kroniki oraz w sercu i pamięci jej uczest-
ników. 
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„…Gdy wiedzy przybywa, 
to życie się staje 

O ileż piękniejsze,
ciekawsze, bogatsze..”

Z wielkim zadowoleniem możemy stwierdzić, że mamy świetnych 
uczniów, wspaniałych nauczycieli, dobrych rodziców, których mądra 
współpraca motywuje naszych uczniów do wytężonej pracy. Jesteśmy 
dumni z naszej młodzieży, dla których nauka ma zawsze wyjątkową war-
tość, a rozwijanie swoich pasji i zainteresowań wyrażają w stałym dosko-
naleniu umiejętności.

Technik 
Absolwent Roku 

2018
Już nie raz potwierdzaliśmy, że 

mamy najlepszych techników w na-
szym regionie. Co roku nasi absol-
wenci uczestniczą w Ogólnopolskim 
Konkursie o Nagrodę i Dyplom Pre-
zesa SIMP „Technik Absolwent Roku 
2018”. W tegorocznej edycji w rywa-
lizacji wzięło udział 9 uczniów, którzy 
w roku szkolnym 2017/18 osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce, egzami-
nach maturalnych oraz potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe, 
a także w konkursach i w olimpia-
dach. Wśród nagrodzonych i wy-
różnionych znaleźli się elektrycy: 
Krzysztof Marszał, Kamil Wałęga, 
Jan Fejklowicz oraz informatycy: Da-
wid Dyl, Marcin Piskor, Dominik Po-
dolski, Rafał Tomasik, Przemysław 
Żarnowski. Okolicznościowe dyplomy 
wręczyli w obecności zaproszonych go-
ści Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Gor-
licach pan Roman Jamro, oraz v-ce Prezes Zarządu 
Oddziału SIMP pan Wiesław Bal. Spotkanie było 
również okazją do wręczenia 11 uczniom klasy III 

a T legitymacji członkowskich SIMP. Młodzież 
wysłuchała również ciekawego wykładu „Co 
w organach piszczy?”, wygłoszonego przez 
pana Tomasza Kądziołka z PWSZ w Nowym 
Sączu oraz obejrzała prezentację firmy Kuź-
nia Glinik Sp. z o.o, przedstawioną przez 

pana Krzysztofa Matusika.

Najlepsi z najlepszych 

Szkolni celebryci
Stypendia szkolne to nagrody za całokształt 

działań naszych najlepszych uczniów w roku szkol-
nym, to wyróżnienie za wyniki w nauce, aktywność 
w różnych obszarach pracy szkoły i poza nią, a także 
działania wolontariackie. Dzięki nim najlepsi mogą 
systematycznie rozwijać swój talent oraz pasje. Uro-
czyste wręczenie stypendiów miało miejsce podczas 
uroczystości szkolnej, w której uczestniczyła m.in. 
Pani Maria Gubała - Starosta Powiatu Gorlickiego 
oraz pan Wojciech Zapłata- Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu. Była to okazja, aby po-
gratulować bardzo dobrych wyników uczniom oraz 
złożyć wyrazy uznania nauczycielom, dzięki którym 
młodzież rozwija skrzydła. W I półroczu nagrodzeni 
zostali: Zuzanna Dziki (IcT), Michał Deć (IIbT), Rafał 
Krok (IIbT), Kacper Lazar (IIbT) oraz Kacper Nowak 
(3bZSZ). W II półroczu najlepszymi okazali się: Zu-
zanna Dziki( IcT), Dominik Mrukowicz (IIaT), Michał 
Deć (IIbT), Katarzyna Król (IIIaT), Kacper Nowak  
(III bZSZ), stypendium nauczycielskie „Obudź w so-
bie Anioła” powędrowało do Kamili Szwarc (IcT) 
i Dawida Majewskiego(IIIBZSZ). Natomiast Kacper 
Lazar (IIbT) został wytypowany do otrzymania Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów. 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy 
dalszych sukcesów edukacyjnych.
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Pectus w nowej odsłonie

Zdobywamy I miejsce  
w XV edycji Konkursu  

wiedzy o międzynarodowym 
prawie humanitarnym  
konfliktów zbrojnych  

im. prof. Andrzeja Pankowicza 

Finał III Edycji Powiatowego Konkursu Wokalno- Muzycznego Popu-
laryzującego Twórczość Zespołu „Pectus” dostarczył nam wielu niezapo-
mnianych wrażeń - I miejsce oraz nagrodę specjalną wywalczyła nasza 
uczennica Kamila Szwarc za najlepsze wykonanie piosenki „Jeden mo-
ment”. Młoda wokalistka otrzymała dyplom z autografami członków ze-
społu, pamiątkową płytę oraz nagrodę specjalną 
– statuetkę z nutką – za najlepsze 
wykonanie piosenki zespołu. 
„Jeden moment” przyniósł 
naszej uczennicy mnó-
stwo pozytywnych emocji. 
Radości nie było końca. 
Kamila wraz z zespołem 
„Pectus” zaśpiewała nagro-
dzoną piosenkę. To było dla 
niej dodatkowe przeżycie 
i nowe doświadczenie. Trze-
ba podkreślić, że Kamila 
znakomicie odnalazła się 
na scenie wśród członków 
zespołu. Brawo Kamila!!!! 
Życzymy dalszych sukce-
sów na scenie.

Koniec roku szkolnego okazał się dla nas wyjątkowy, bowiem nasi ucznio-
wie Dawid Bajorski i Gabriel Labut zostali finalistami XV edycji konkursu wie-
dzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. 

Andrzeja Pankowicza pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Konkurs 

zorganizowany był przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża oraz Zespół ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego. Uczestnicy rywalizacji musieli wykazać się szeroką wie-
dzą z zakresu podstaw prawnych międzynarodowego prawa humanitar-
nego, historii i struktury Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca oraz działalności Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, a także współczesnych konfliktów zbrojnych. Oprócz zmagań konkur-
sowych nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „W oku-

powanym Krakowie” połączonych z grą historyczną, które miały miejsce 
w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Wszystkim zwy-

cięzcom serdecznie gratulujemy!
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Kwiecień to miesiąc po-
święcony patronowi ZST- Win-
centemu Polowi. Z tej okazji 16 
kwietnia odbyła się 8. już edy-
cja konkursu „Pieśń o ziemi na-
szej – Ziemi Gorlickiej”. Wyda-
rzenie odbyło się w gościnnych 
murach renesansowego Kasztelu 
w Szymbarku. W konkursie repre-
zentowało nas w różnych katego-
riach 7 uczniów. Laureaci konkursu 
przedstawili uroki naszego regio-
nu, wykorzystując swoje talenty 
poetyckie, muzyczne, informatycz-

ne. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się:

• w kategorii wiersz II miejsce 
otrzymała Anna Wszołek za utwór 
«Drewniana perła» 

• w kategorii na stronę inter-
netową lub film promujący Beskid 
i Pogórze II miejsce wywalczył Ra-
fał Krok za film «Obiekty UNESCO 
w powiecie gorlickim» 

• w kategorii piosenka III miej-
sce zajął duet w składzie: Kamila 
Szwarc oraz Magdalena Woźniak 
za piosenkę «Nad Bieliczną».

Serdecz-
ne podzięko-
wania otrzy-
mała także 
pani dyrek-
tor  Renata 
Stępień za włączenie się w inau-
gurację interdyscyplinarnego kon-
kursu promującego naszą «małą 
ojczyznę» i postać W. Pola- poety 
i patrioty. Naszej młodzieży życzy-
my, aby idąc swoimi drogami, nie 
zapominała o pasji i miłości do Zie-
mi Gorlickiej- naszej ziemi. 

Iskra po raz II

Pieśń o ziemi naszej 
    – Ziemi Gorlickiej

W Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego w Gorli-
cach odbył się II Powiatowy Kon-
kurs Elektryczny „ISKRA”. Do 
rywalizacji stanęło 114 uczniów z 4 
szkół ponadpodstawowych powia-
tu gorlickiego. Konkurs został ob-
jęty patronatem pomysłodawców 
przedsięwzięcia starosty Karola 
Górskiego oraz radnego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego i wi-
ceprezesa Polskiej Grupy Energe-
tycznej Energia Odnawialna S.A. 
Pawła Śliwy. Rywalizacja przebie-
gała dwuetapowo. Pierwszy po-

ziom obejmował test wiedzy i wy-
łonił 60 uczestników z największą 
liczbą punktów, drugi zaś był eta-
pem praktycznym. Zakres tema-
tyczny konkursu obejmował wie-
dzę z elektrotechniki, elektroniki, 
energetyki i mechatroniki, a jego 
celem było motywowanie uczniów 
szkół powiatu gorlickiego do zdo-
bywania i poszerzania wiedzy. Na-
grodą główną w konkursie była 
wycieczka do Elektrowni Solina 
dla 45 osób oraz książki i dyplo-
my dla zdobywców sześciu pierw-
szych miejsc. Dodatkowo PGE EO 

ufundowała dla wszystkich  
45 laureatów plecaki, które na pew-
no przydały się podczas wyprawy 
nad Solinę. Niekwestionowanymi 
zwycięzcami konkursu «Iskra» zo-
stała reprezentacja naszej szkoły, 
i tak I miejsce zdobył uczeń Mar-
cel Stec. Kolejne lokaty zajęli: II 
- Krzysztof Woźniak, III - Dominik 
Ćwikła, IV - Kacper Lazar.

Ekipa ZST okazała się mocna 
i bezkonkurencyjna. Chłopki trzy-
mamy kciuki, by  III edycja Iskry 
należała też do Was. 
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Szkoła i pracodawca 
- wspólny kierunek edukacji

Kluczem naszego sukcesu 
jest wyprzedzanie o krok tego, 
co ma nadejść. Dlatego też 
stale się rozwijamy, wzboga-
camy naszą ofertę kształcenia 
o nowe, atrakcyjne dla współ-
czesnego rynku pracy zawody 
oraz aktywnie współpracujemy 
z pracodawcami. 

Klasa patronacka firmy 
Famur przepustką na 

rynku pracy

Pracodawcy coraz częściej narzekają na 
brak rąk do pracy. Firmy mają problem ze zna-
lezieniem wykwalifikowanych fachowców 
i dlatego chętniej angażują się w edukację 
oraz szkolą swoich przyszłych pracowników. 
21 maja zapadła niezwykle ważna dla naszej 
społeczności szkolnej decyzja - podpisano 
umowę pomiędzy Firmą Famur Systemy 
Ścianowe Oddział w Gorlicach, a szkołą 
w zakresie utworzenia klasy patronackiej 
w zawodzie operator obrabiarek skrawają-

cych. W obecności pani Marii Gubały, Sta-
rosty Powiatu Gorlickiego i zaproszonych gości umowę 

podpisała pani dyrektor Renata Stępień, firmę reprezentował dyrektor 
Oddziału Famur Glinik Gorlice pan Andrzej Ziara.

Dzięki podpisanej umowie uczniowie naszej szkoły, którzy we wrze-
śniu rozpoczną naukę w Branżowej Szkole I Stopnia w tym zawodzie 
będą mieli możliwość praktycznej nauki zawodu w nowoczesnej i za-
awansowanej technologicznie firmie, a po ukończeniu szkoły uzy-
skają gwarancję zatrudnienia. Dodatkowym atutem jest atrakcyjny 
system stypendialny ufundowany przez Firmę Famur dla uczniów 
klasy patronackiej osiągających wymagane wyniki w nauce. 
          Warto podkreślić, że dziś na rynku pracy liczą się przede 

wszystkim kompetencje i konkretny zawód, wykształcenie ogólne już nie wy-
starcza. Pracodawcy patrzą na konkretne umiejętności i praktykę w zawodzie. Klasy patro-
nackie są zatem odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Może więc warto pomyśleć o nauce 
zawodu operatora obrabiarek skrawających u przyszłego pracodawcy? Ten ambitny i wy-
magający zawód przyszłości da szerokie perspektywy rozwoju. Na pewno się to opłaci.
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Przewoźnik – co w prasie piszczy?
„Przewoźnik” to 

magazyn Zrzeszenia 
Międzynarodowych 
Przewoźników Dro-

gowych w Polsce, pismo skiero-
wane do przedsiębiorców z bran-
ży transportu drogowego i kadry 
zarządzającej tymi firmami oraz 

ważny mentor dla szkół kształ-
cących w zawodzie kierowca 
mechanik, wspierający i doce-
niający zaangażowanie poszcze-
gólnych placówek. W ostatnim 
numerze tego ogólnopolskiego 
czasopisma został opublikowa-
ny artykuł, w którym dyrektorzy 
szkół prowadzących kształcenie 

kierowców mechaników podzie-
lili się swoimi doświadczeniami. 
Nie zabrakło w nim miejsca na 
spostrzeżenia i uwagi z uwzględ-
nieniem lokalnych uwarunkowań 
pani Renaty Stępień, dyrektora 
ZST. Również uczniowie z dumą 
prezentowali przyznany szkole 
dyplom za upowszechnianie do-

brych praktyk w zakresie kształ-
cenia, rozwoju zawodowe-

go, zdobywania wiedzy 
i umiejętności dotyczą-
cych przygotowania 

młodzieży do pracy 
zawodowej w za-
wodzie kierowca-
-mechanik. Otrzy-
maliśmy również 
dyplom za udział 
w ogólnopolskiej 
akcji „Ilu uczniów 
zmieści się w ka-
binie ciężarówki?” 
promującej naukę 
w zawodzie kierow-
ca mechanik. Warto 

dodać, że jesteśmy 
jedyną szkołą w regio-

nie kształcącą w tym 
zawodzie.

LOWE cd.
Kolejny rok działalności LOWE w Zespole 

Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach obfi-
tował w różnorodne i ciekawe zajęcia tematyczne. 
Podejmowane były działania mające na celu kon-
tynuacje zajęć, które cieszyły się największym zain-
teresowaniem. 

I tak zrealizowano następujące formy aktywności:
Dla rodziców uczniów przygotowaliśmy  spotkania: 

z dietetykiem „Zdrowa dieta dla  nastolatków” oraz „Naturalne spo-
soby na odporność”, informacyjno-edukacyjne w zakresie przemocy i zagro-
żeń młodego człowieka  oraz rodzicielstwa zastępczego.

Postanowiliśmy wspólnie z uczestnikami projektu LOWE i całą społecz-
nością szkolną razem świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Było 
naprawdę patriotycznie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się bożonarodzeniowe i wielkanocne 
warsztaty dekoratorskie.  Oczywiście nie zabrakło naszych zajęć komputero-
wych, językowych oraz sportowo-rekreacyjnych. 

Tylko w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. w naszym projekcie LOWE 
uczestniczyło 233 osoby (spotkania dla rodziców) + 73 uczestników biorących 
udział w zajęciach cyklicznych. Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy na ko-
lejny rok działalności LOWE.
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Nie próżnujemy i przejmujemy 
ster – nad własną ścieżką kariery! 
Ten rok szkolny to również wiele 
działań w zakresie doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego.

Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery to co-
roczne wydarzenie 
mające na celu pro-
mocję rozwoju za-
wodowego i przed-
siębiorczości wśród 
młodych ludzi oraz 
podkreślenie roli 
doradztwa zawodo-
wego w planowaniu 
własnej kariery za-
wodowej. W ramach 
tej imprezy przebie-
gającej w tym roku 
pod hasłem „Bądź 
architektem swoje-
go szczęścia” zor-
ganizowana zosta-
ła wycieczka przy 
współpracy Szkol-
nego Koła SIMP 
oraz Szkolnego 
Ośrodka Kariery do 

zakładu pra-
cy „SEVERT 
– POLSKA 
Sp. z o.o.” 
W wyciecz-
ce zawodo-
z n a w c z e j 
wzięli udział 
u c z n i o w i e 
klasy IIa 
B r a n ż o -
wej Szkoły 
I  S t o p n i a . 
Młodzież zapo-
znała się z tech-
nologią produkcji 
ram nośnych ma-
szyn budowlanych 
i ciężkiego sprzę-
tu transportowego, 
a także z obróbką 
mechaniczną, spa-
waniem w osłonie 
gazów ochronnych 

(MAG), montażem 
ram, badaniem spo-
in, śrutowaniem, 
lakierowaniem na-
tryskowym. Wy-
cieczka ta była nie-
powtarzalną okazją 
do poznania nowo-
czesnego zakładu 
i zainteresowania 
uczniów lokalnym 
rynkiem pracy.

Stery Kariery 

Ze szkoły 
do pracy

Już po raz drugi uczniowie na-
szej szkoły uczestniczyli w projek-
cie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. 
Ten autorski projekt powstał, by 
budować świadomość młodego 
pokolenia Polaków w tak ważnym 
aspekcie ich przyszłego życia, ja-
kim są ubezpieczenia społecz-
ne. Dzięki temu przedsięwzięciu 
młodzież zdobyła praktyczną wie-
dzę z zakresu prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej 
i przysługujących im świadczeń. 
W trakcie czterech lekcji przepro-
wadzonych w ramach podstaw 

przedsiębiorczości uczniowie za-
poznali się z zagadnieniami zwią-
zanymi z ubezpieczeniami społecz-
nymi. Dowiedzieli się jak działa 
polski system ubezpieczeń spo-
łecznych, od czego zależy wyso-
kość emerytury oraz jak opłacać 
składki przy prowadzeniu firmy. 
Ciekawym uzupełnieniem tematy-
ki były materiały dydaktyczne do 
projektu oraz warsztaty poprowa-
dzone przez pracowników ZUS. 

Zwieńczeniem realizowanego 
w naszej szkole projektu „Lekcje 
ZUS” była olimpiada „Warto wie-
dzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych”. W etapie szkolnym 
100 naszych uczniów zmierzyło się 
z trudnym testem składającym się 

z 20 pytań. W ramach podsumo-
wania projektu uczniowie, którzy 
uzyskali najwyższą ilość punktów 
otrzymali dyplomy i podziękowa-
nia, wśród najlepszych znaleźli 
się: Wiktor Labut, Krystian 
Korzeń i Bartosz Bie-
ryt z II a T oraz Kamil 
Surmanek z klasy  
II a B, a także Bar-
bara Gąsior i Bar-
tłomiej Kulik 
z klasy II b B. 

  Lekcje z ZUS



we włosach zaklęta…”
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Otwarci na nowe doświadczenia

Festiwal Zawodów w Małopolsce

prezentacji szerokiej 
oferty edukacyjnej 
publicznych i prywat-
nych szkół oraz uczel-
ni, także w zakresie 
oferty produktów, 
usług i rozwiązań dla 
placówek edukacyj-
nych i uczącej się mło-

charakterze w połu-
dniowej Polsce. Or-
ganizatorzy co roku 
dbają o to, aby speł-
niały jak najlepiej 
funkcję wspierania 
młodych ludzi w pro-
cesie podejmowania 
decyzji o wyborze dal-

szej ścieżki 
k s z t a ł c e -
nia. Targi 
w  K r a k o -
wie na trzy 
dni od 21 
do 23 mar-
ca stały się 
miejscem 

dzieży. Nasza szkoła 
prezentowała się na 
dwóch stoiskach - 
w branży administra-
cyjno – usługowej, 
przedstawiając ofer-
tę technikum usług 
fryzjerskich –„Poznaj 
nasze pasje-świat fry-

zjerstwa”, 
a w branży 
elektrycz-
n o - e l e k -
t r o n i c z -
nej zawód 
t e c h n i k 
e l e k t r y k 
i  t e c h n i k 

informatyk- „Infor-
matyk z elektrykiem 
dobrym w przyszłość 
przewodnikiem”. Na-
sze stoiska cieszy-
ły się dużym zainte-
resowaniem, liczne 
atrakcje, ciekawostki 
i pokazy przyciąga-

ły zarówno rodziców, 
jak i nauczycieli, ale 
przede wszystkim 
młodych ludzi, któ-
rzy byli wprowadzani 
w świat prezentowa-
nych zawodów. Wie-
rzymy, że licznie przy-
byłej młodzieży ze 

szkół podstawowych 
i gimnazjalnych na-
szego powiatu udział 
w Festiwalu Zawodów 
pomógł zdecydować 
o przyszłości i odnaj-
dą oni swoje „miej-
sce” w naszej szkole.

T a r g i 
Edukacyj-
ne – Festi-

wal Zawodów w Mało-
polsce to największe 
wydarzenie o tym 

Szkoła Policealna Pracowników 
Służb Medycznych i Społecznych 
im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Są-
czu rokrocznie zaprasza naszych 
uczniów do udziału w Dniu Otwar-
tym, tym razem na jej zaproszenie 
odpowiedzieli uczniowie klasy IV a T 
wraz z wychowawcą. Młodzież mia-
ła okazję uczestniczenia w przykła-
dowych wykładach, mogła zebrać 
informacje o najciekawszych kie-
runkach, zwiedzić budynek, zoba-
czyć nauczycieli i młodzież szkoły 
podczas typowych zajęć, a przede 
wszystkim skorzystać z zabiegów 
specjalistycznych. Lista atrakcji była 
imponująca i każdy znalazł coś dla 
siebie. Dużym powodzeniem cieszył 
się masaż i peeling skóry, produkcja 
mydła zapachowego, sporządzanie 
kremu leczniczego oraz innych far-
maceutyków. Być może nasi ucznio-
wie w przyszłości będą chcieli zmie-
nić profesję i skorzystają z bogatej 
oferty szkoły.  
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Tegoroczna XI już  edycja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości – największego na świecie wyda-
rzenia promującego świadomy rozwój, aktywną posta-
wę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw – 
rozpoczęła się 12 listopada, w szczególnym dla Polaków roku 100 
– lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości pod hasłem „Mówimy o trady-
cji, myślimy o przyszłości”. 

My wystartowaliśmy 20 listopada 
i w ramach programu Otwarta Firma 
uczniowie klasy II a T odbyli warsz-
taty szkoleniowe w gorlickim zakła-
dzie pracy „Severt – Polska Sp. z o.o.”.  
Tematem szkolenia było wykrywanie 
wad spawalniczych przy produkcji ram 
nośnych maszyn budowlanych i trans-
portowych.

Kolejne spotkanie odbyło się w In-
spektoracie ZUS w Gorlicach. Podczas 
wizyty w oddziale grupa uczniów miała 
okazję zapoznać się z tematyką ubez-
pieczeń społecznych, sprawdzić funkcjonowanie bezpośredniej obsłu-
gi klienta ZUS oraz zwiedzić i poznać strukturę organizacyjną budynku. 

W ramach kolejnego przedsięwzięcia uczniowie klas II na zajęciach 
z podstaw przedsiębiorczości uczestniczyli w ciekawej lekcji ekonomii 
i bankowości. Podczas  spotkania z przedstawicielami Banku Pekao 
S.A. młodzież zapoznała się nie tylko z historią i strukturą bankowości, 
ale także z możliwościami bankowości wirtualnej, po którą najczęściej 
sięgają młodzi ludzie. 

Te g o r o c z n y 
Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczo-
ści, podobnie jak 
w  p o p r z e d n i c h 
latach, ofero-
wał pulę rozma-
itych aktywności. 
Poza szkolenia-
mi i warsztatami 
dla stawiających 
pierwsze kroki 
w biznesie, odby-
ły się również 
p r e l e k c j e 
z w i ą z a n e 
z  p r a w e m 

podatkowym i rozli-
czeniami z ZUS-em, 
z których skorzystali 
uczniowie ZST. 

DZIEń  
Zawodowca

Dzień Zawodowca to coroczna 
impreza promująca zawody, w któ-
rych kształci się młodzież ZST 
i warto dodać, że z tej możliwości 
poznania specyfiki zawodów ko-
rzysta coraz więcej młodzieży sto-
jącej przed decyzją wyboru profi-
lu kształcenia. Dzień Zawodowca 
to  przedsięwzięcie organizowane 
przez naszą szkołę we współpracy 
z CKPiU i ma ono na celu propa-
gowanie kształcenia zawodowego 
wśród uczniów, którzy  stoją przed 
wyborem dalszej drogi edukacji. 
W trakcie tych spotkań  młodzież 
zapoznała się ze specyfiką 
kształcenia w poszczególnych 
zawodach, wzięła udział w cie-
kawych zajęciach z matematyki, 
informatyki i języka angielskiego 
oraz aktywnie uczestniczyła w pre-
zentacji czynności zawodowych 
przedstawianych przez uczniów 
podczas ćwiczeń praktycznych. 

W tym roku gościliśmy 250 
uczniów aż z 10 szkół powiatu 
gorlickiego, a właściwie 20, bo 

przecież byli uczniowie z gim-
nazjum i szkoły 

podstawo-
wej. Z pew-
nością wie-
lu z nich 
s p o d o b a -
ła się na-
sza szkoła 
i w przyszło-
ści dołączą do 
nas.
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Jak wybrać uczelnię

W poszukiwaniu ciekawych ofert stu-
diów nasi maturzyści spotykali się z wy-
kładowcami i przedstawicielami studen-
tów, którzy zachęcali do studiowania na 
atrakcyjnych kierunkach na swojej uczelni. 
Zwracali uwagę, aby przy wyborze kierunku 
studiów kierować się swoimi zainteresowa-

Zostań żołnierzem!

niami i predyspozycjami zawo-
dowymi, pasjami oraz realnymi 
możliwościami podjęcia zatrud-
nienia.

Dla tych, którzy być może myślą 

o karierze w wojsku w dniu 12 grud-

nia odbyło się spotkanie z przedsta-

wicielem Wojskowej Komendy Uzu-

pełnień w Nowym Sączu. Uczniowie 

zostali zapoznani z ogólnym funk-

cjonowaniem służby wojskowej, 

pozwalającej łączyć żołnierskie 

wyzwania z realizacją ambicji 

zawodowych, a także otrzy-

mali informacje na temat 

możliwości rozpoczęcia na-

uki na ciekawych kierunkach 

wyższych uczelni wojskowych.

Certyfikaty

W e 
współczesnym świe-

cie przywiązuje się dużą wagę do znajomo-
ści profesjonalnych programów komputerowych, 
dlatego uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach 
Wirtualnej Akademii Cisco. W tym roku 27 marca 
certyfikat do kursu „IT Essentials: PC Hardware 
and Software” otrzymało 16 uczniów z klasy 2bT. 
Drugi certyfikat w ramach kursu „Wprowadzenie 
do Internetu Wszechrzeczy” otrzymało 26 uczniów 
z klasy 3bT. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym 
certyfikatem otwiera możliwości znalezienia satys-
fakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przy-
szłej kariery zawodowej. 
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Biblioteka w szkole
Nasza biblioteka to szkolne 

centrum kultury i zdobywania 
wiedzy. Aktywna, czyli pełna 
inwencji, pomysłów ukierunko-
wanych na ucznia, nauczyciela 
i rodzica. Jej rola nie   sprowa-
dza się tylko do wypożyczania, 
ale także do organizowania ży-
cia szkolnego.  

Zobaczcie sami :)

Narodowe 
Czytanie

Akcja Narodowego Czytania 2018 miała wyjąt-
kowy charakter - w związku z jubileuszem 100-lecia 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości Para 
Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwio-

śnia Stefana Żeromskiego. W ZST już po raz 
czwarty przeprowadziliśmy tę akcję pro-
mowania czytania, tym razem pod hasłem 
„Gdzież są twoje szklane domy?”. O prze-
czytanie pierwszego fragmentu „Przed-
wiośnia” została poproszona Pani Renata 
Stępień- Dyrektor ZST, a kolejne fragmenty 

czytali zaproszeni goście – Pan Jerzy Nalepka 
v-ce starosta Powiatu Gorlickiego, Pani Zofia Kamiń-

ska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Powiatu Gorlickiego, Pan Roman Trojanowicz Dyrektor Bran-

żowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. J. Ki-
lińskiego w Gorlicach i Pani Małgorzata Janusz-Nowicka pracownik 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filii w Gor-

licach. W czytanie powieści Żeromskiego włączyli się także przedsta-
wiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. Podczas spotkania odbył się 

konkurs literacki mobilizujący do uważnego słuchania poszczególnych 
fragmentów dzieła, w który włączyli się uczniowie. Oczywiście nie zabrakło 

słodkich nagród. 
Akcja Narodowego Czytania w ZST przybliżała wspaniałą i wciąż aktualną w no-

woczesnej cywilizacji myśl Ignacego  Krasickiego „Książka nierozdzielny towarzysz, 
przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania”. Podkreślała, że dzięki czytaniu 

ludzie mogą szybko i sprawnie komunikować się między sobą, wymieniać informacje, 
dzielić się doświadczeniami i przekazywać uczucia.

Jak nie czytam, jak czytam

Zostań żołnierzem!

Wspólne czytanie książek pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam” ruszyło 7 czerwca o go-
dzinie 10:00 na boisku szkolnym w Zespole Szkół Technicznych. Tym działaniem przyłączyliśmy 
się do akcji, która powstała, by złamać stereotyp nieczytającej młodzieży i zamanifestować, że 
uczniowie czytają wręcz więcej niż dorośli. Tego dnia każdy będący w szkole dyrekcja, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły zabrali swoją ulubioną książkę i czytali ją po cichu na szkolnym boisku. 
Czytanie kontynuowane było również w kameralnej atmosferze w klasach, a także w czytelni bi-
blioteki szkolnej. Bez przymusu, podniosłych haseł i wielkiej filozofii cała społeczność szkolna 
włączyła się w tę akcję promującą czytanie w prosty i radosny sposób.
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Jak się 
uczyć 

skutecznie?
Uczeń bez sprawdzonego 

systemu na naukę jest zagubio-
ny, zestresowany, a wiadomości 
przyswaja dłużej i mniej skutecz-
nie. Rezultat? Męka nad książka-
mi, panika w dniu testu, a potem 
niezadowalające wyniki. Dlatego 
z  inicjatywy biblioteki zostały zor-
ganizowane ciekawe warsztaty 
na temat uczenia  się w  ramach 
edukacji czytelniczej i medialnej. 
Zajęcia te przeprowadziła Pani 
Małgorzata Janusz-Nowicka, pra-
cownik Biblioteki Pedagogicznej 
w Gorlicach. Młodzież miała okazję 
poszerzyć swoje wiadomości na te-
mat zasad skutecznego uczenia się 
i powtarzania, efektywnego czyta-
nia, a poprzez ćwiczenia sprawdzić 
swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkoła to nie tylko sprawdziany, kartkówki i dyktanda, 
ani oczekiwanie ostatniego dzwonka w czerwcu czy stres 
związany z wywiadówką. Szkoła to przede wszystkim koledzy 
i mnóstwo wspomnień z wycieczek.  Przeżyjmy to jeszcze raz 
– zapiski z wypraw.

Na szlak z leśnikami
Liczna grupa naszych uczniów 6 czerwca uczestniczyła w XXI 

Rajdzie im. Jana Pawła II, zorganizowanym przez Zespół Szkół Eko-
nomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, Lasy Państwowe, Nad-
leśnictwo Gorlice oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach po szla-
kach Beskidu Niskiego. Trasy rajdu wiodły z Wapiennego, Wołowca 
i Przełęczy Małastowskiej do Bartnego. Młodzież pod opieką leśni-
ków i opiekunów podziwiała piękno Beskidu Niskiego, jego walory 
turystyczne, a także mogła bliżej zapoznać się z prowadzeniem go-
spodarki leśnej i pracą leśników.

Wycieczkowy SMS z pozdrowieniami 

Na Magurze
Pod koniec września młodzież klas dru-

gich technikum wraz z opiekunami wędro-
wała masywem Magury Małastowskiej. Idąc 
ścieżką zdrowia, uczniowie poznali bogactwa 
flory i fauny Magurskiego Parku Narodowe-
go. Jak zwykle dopisała pogoda oraz humo-
ry. Popołudnie uczestnicy rajdu spędzili przy 
ognisku zajęci pieczeniem kiełbasy, a także 
aktywnym wypoczynkiem na świeżym powie-
trzu.
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Wycieczkowy SMS z pozdrowieniami 

„Odzyskane dziedzictwo na 
stulecie niepodległości”

Pod tym właśnie hasłem odbywała się tegoroczna listopadowa akcja promująca 
zabytki Krakowa. Uczniowie klas pierwszych podczas wycieczki do stolicy Małopolski 
zobaczyli Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, rezerwat archeologiczno-architekto-
niczny „Wawel Zaginiony” oraz wystawę czasową „Artysta dla Niepodległej. Dunikow-
ski i odnowa Wawelu”. Młodzież, słuchając opowieści przewodnika, miała okazję po-
znać ponad 1000- letnią historię Polski.
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Rok szkolny to długi i często wyczerpujący okres dla uczniów. Codzienne zajęcia stają się dla nich rutyną 
i coraz trudniej pobudzić ich wyobraźnię. Dlatego tak ważne jest, by urozmaicać je na wszelkie możliwe sposoby, 
czyli korzystać z wiedzy i umiejętności specjalistów, fachowców w danej dziedzinie. Z takich metod i form korzy-
stają często nasi  nauczyciele, którzy w zależności od tematyki zajęć zapraszają gości, dzielących się swoją pa-
sją, zainteresowaniem czy posiadaną wiedzą z racji wykonywanego zawodu. Spotkania  te są o wiele ciekawsze. 

Nietypowe lekcje

Spotkanie polsko-słowackie W ramach współpra-
cy pogranicza polsko-sło-
wackiego i realizowane-
go projektu INTERREG 
Polska – Słowacja 2014-
2020 odbyły się warsztaty 
„Nowoczesna edukacja 
bez granic otwiera ob-
szary wiejskie na przed-
siębiorczość”. 11 wrze-
śnia wzięli w nich udział 
uczniowie klas III i IV 
technikum. Spotkały się 
one z wielkim zaintereso-
waniem wśród młodzieży, 
bowiem pokazywały na-
sze miejsce zamieszka-
nia w ujęciu pogranicza 
polsko-słowackiego oraz 
jego potencjału przyrod-
niczego, kulturowego i hi-
storycznego. Uczniowie 
mogli przekonać się, że 
można i warto postawić 
na przedsiębiorczość, kre-
atywność i innowacyjność 
w rozwoju swoich małych 
miast, miasteczek i wsi.

Jak nie paść ofiarą 
współczesnego 
niewolnictwa?

O współczesnych formach niewolnictwa do-
wiedzieli się nasi uczniowie podczas obchodów 

XII Europejskiego Dnia Walki z Han-
dlem Ludźmi. Policjanci z Komendy 

Powiatowej Policji w Gorli-
cach spotkali się z ucznia-
mi naszej szkoły, aby 
przedstawić współcze-
sne formy niewolnictwa. 

Uświadomić mło-
dzież, jak poważny-
mi problemami są: 

przymusowa prosty-
tucja, praca przymuso-

wa, handel dziećmi czy 
handel narządami. Oka-
zuje się, że w dzisiejszym 

świecie problem handlu 
ludźmi może dotyczyć każdego, dla-

tego najskuteczniejszą profilaktyką jest 
właśnie wiedza. Podczas spotkania mło-
dzież dowiedziała się nie tylko czym jest 
ten proceder, ale także, jakie zasady bez-
pieczeństwa należy zachować przed wy-
jazdem za granicę i co zrobić, gdy zosta-
nie się ofiarą handlu ludźmi.
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Dzień bezpieczeństwaW niecodziennym spo-
tkaniu w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie w „Dniu 
bezpieczeństwa w transporcie 
i ruchu drogowym” wzięli 
udział 30 maja przedstawiciele 
naszych uczniów. Spotkanie 
miało formę krótkich prezen-
tacji, podczas których przed-
stawiciele Policji, Straży Gra-
nicznej, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Pogotowia Ra-
tunkowego, a także Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego przedstawili cele 
i zakres działania poszcze-
gólnych służb i instytucji. 
W przerwach uczestnicy mo-
gli oglądać pojazdy używane 
do codziennych działań przez 
Straż Pożarną i Pogotowie Ra-
tunkowe. 

Przewodnik psa 

ratowniczego

Grupa naszych uczniów uczestniczyła w spo-

tkaniu prowadzonym przez ratownika Stowarzyszenia 

“Sekcja Psów Tropiących i Ratowniczych przy Centrum 

Szkolenia Psów Obronnych Nowy Sącz – Nowy Targ Podhale”, 

w ramach którego mogła zapoznać się z warunkami, jakie trze-

ba spełnić, by zostać ratownikiem stowarzyszenia i przewod-

nikiem psa ratowniczego. Dla nowo wstępujących członków 

Stowarzyszenie ma ciekawą ofertę kursów na przewodników 

psów tropiących i ratowniczych, ponadto każdy z kandydatów 

ma zagwarantowany udział w specjalistycznych szkoleniach. 

Przedstawiciele stowarzyszenia zapraszali pełnoletnią młodzież 

i uczniów do wstąpienia w swoje szeregi. 

Zaplątani 
w sieci

Uczniowie klas I wzię-
li udział w aktywnych dwu-
godzinnych zajęciach o cha-
rakterze profilaktycznym 
„Zaplątani w sieci-co uzależ-
nia w cyberprzestrzeni?”, prze-
prowadzonych przez terapeutę 
z Centrum Terapii Uzależnień 
w Gorlicach. Były one dosko-
nałą formą zwrócenia uwagi 
na zagrożenia związane z In-
ternetem (hejting, ochrona da-
nych osobowych, bezkrytycz-
ny odbiór informacji).Ponadto 
w trakcie spotkania dyskuto-
wano, w jaki sposób korzystać 
z Internetu, by sprzyjał on roz-
wojowi potencjału młodego 
człowieka.
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Bezpieczeństwu na drodze młodych kierowców poświęcona była 

akcja edukacyjna zorganizowana na terenie naszej szkoły, a przeprowa-

dzona przez pana Wiesława Kądziołka z Małopolskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Nowym Sączu. W spotkaniu udział wzięli uczniowie, którzy 

niedawno zostali kierowcami oraz ubiegający się wkrótce o takie upraw-

nienia. Podczas spotkania zaprezentowano liczne przykłady faktycznych 

zdarzeń drogowych, w tym film ukazujący losy młodego człowieka, któ-

ry był sprawcą wypadku. Z pewnością ta edukacyjna akcja pozwoliła 

„pobudzić wyobraźnię” i wyeliminować główne grzechy młodych kie-

rowców, jakimi są, np.: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprze-

dzanie, wymuszanie pierwszeństwa, ignorowanie znaków, brawura, 

odwracanie wzroku od drogi, nieprawidłowe trzymanie 

kierownicy, czy korzystanie z telefonów ko-

mórkowych podczas jazdy. 

Młody kierowca

Świadomy
kierowca to ja

Młodzież klas trzecich i czwartych spotkała się 
5 grudnia  z rzecznikiem prasowym Komendy Po-
wiatowej Policji w Gorlicach. Starszy Aspirant Grze-
gorz Szczepanek przedstawił krótko przepisy ruchu 
drogowego, opisał różne niebezpieczne zachowania 
na drogach i nieprzewidywalne zdarzenia. Podkre-
ślał, że fundamentem bezpiecznej i odpowiedzial-
nej jazdy są wiedza związana z ruchem drogowym, 
dopasowanie się do sytuacji, obserwacja otoczenia 
umożliwiająca wczesne reagowanie i uniknięcie nie-
bezpiecznych zdarzeń. 

AI Schools
W piątkowe przedpołudnie 14 grudnia 

 przedstawiciele klasy IIbT mieli okazję 
uczestniczyć w konferencji poświęconej  
inauguracji ogólnopolskiego projektu kształ-
cenia sztucznej inteligencji AI Schools. 
W czasie spotkania młodzież mogła wysłu-
chać wykładów, m. in. prezesa firmy Synerise 
pana Jarosława Królewskiego, pochodzące-
go z Hańczowej oraz Dyrektora Generalnego 
firmy Microsoft w Polsce Marka Loughrana.

Na zajęciach 
PWSZ w Nowym 

Sączu
Ciągi w zadaniach, funkcja kwa-

dratowa na egzaminie maturalnym na 
poziomie podstawowym, trening twór-
czego myślenia - to tylko niektóre z za-
gadnień poruszanych podczas warsz-
tatów zorganizowanych przez Instytut 
Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu, 
w których uczestniczyła grupa naszych 
uczniów z klasy IIIbT. Celem zajęć było 
pokazanie młodzieży, że matematykę 
da się opanować na poziomie podsta-
wowym i zdać maturę z wysokim wy-
nikiem. Dla nauczycieli organizatorzy 
zorganizowali wykłady: „Zarządzanie 
wiedzą” oraz „Wiedza naukowa a wie-
dza potoczna, czyli o błędach poznaw-
czych człowieka”. 
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Bezpieczeństwu na drodze młodych kierowców poświęcona była 

akcja edukacyjna zorganizowana na terenie naszej szkoły, a przeprowa-

dzona przez pana Wiesława Kądziołka z Małopolskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Nowym Sączu. W spotkaniu udział wzięli uczniowie, którzy 

niedawno zostali kierowcami oraz ubiegający się wkrótce o takie upraw-

nienia. Podczas spotkania zaprezentowano liczne przykłady faktycznych 

zdarzeń drogowych, w tym film ukazujący losy młodego człowieka, któ-

ry był sprawcą wypadku. Z pewnością ta edukacyjna akcja pozwoliła 

„pobudzić wyobraźnię” i wyeliminować główne grzechy młodych kie-

rowców, jakimi są, np.: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprze-

dzanie, wymuszanie pierwszeństwa, ignorowanie znaków, brawura, 

odwracanie wzroku od drogi, nieprawidłowe trzymanie 

kierownicy, czy korzystanie z telefonów ko-

mórkowych podczas jazdy. 

Na zdrowie 

Warsztaty profilaktyczne z Monarem

Edukacja zdrowotna stanowi 
ważny element programu naucza-
nia i wychowania szkoły. Uczest-
niczymy w wielu programach, pro-
jektach, konkursach i kampaniach 
promujących zdrowy styl życia. 
Nasza szkoła podejmuje szereg 
działań promujących zdrowie, a  
podejmowane działania łączą nas 
z siecią szkół promujących zdro-
wie. 

Na czym polega zdro-
wa dieta i co to pojęcie 

oznacza? Jakie powinny być 
w niej źródła składników od-

żywczych i ile powinien wy-
nosić optymalny spadek masy 

ciała? 
Na te i inne pytania młodzież mogła 

uzyskać odpowiedź podczas warsztatów 
zdrowego żywienia. Już 25 październi-
ka uczniowie naszej szkoły uczestniczy-

li w spotkaniu z pa-
nią dietetyk Justyną 
Oszkandy z firmy Bonne Sante, która 
przybliżyła młodym ludziom problem nad-
wagi, błędów żywieniowych i konse-
kwencji z tego wynikających. Młodzież 
dowiedziała się, jaki wpływ na organizm 
nastolatka mają prawidłowe odżywianie, 
odpowiednia dieta i codzienna aktywność 
fizyczna. Zajęcia były atrakcyjne i bardzo 
pouczające:) 

Żyj zdrowo!
W ramach projektu MZS Nr 5 w Gorlicach, realizującego 

program „Żyj zdrowo – bio, eco i organic uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w przedsięwzięciu wzorowanym na pro-
gramie Masterchef. Młodzież wyruszyła w „Eco” korowodzie 
spod szkoły na Gorlicki Rynek. Nasi uczniowie przedstawili 
działania ZST w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej, 
a w ramach konkurencji przygotowali smaczną dietetyczną 
wersję sałatki jesiennej z lekkim sosem winegret. Było pysz-
nie i zdrowo!

Warsztaty 
o zdrowym 
odżywianiu
Wiem, co jem

Uczniowie klasy II b T w trakcie zajęć warsztatowych „Profilak-
tyka poprzez wartości – WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ – wybieram, nie 
biorę”, prowadzonych przez pracownika MONAR-u dowiedzieli 
się, czym są uzależnienia i jak sobie radzić w sytuacjach trud-
nych oraz czym są i jakim celom służą wartości. Na zasadzie 
burzy mózgów młodzież podawała przyczyny i skutki sięgania 
po różne środki psychoaktywne oraz uczyła się umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie 
zajęć uczniowie mogli sprawdzić stopień własnej asertyw-
ności, rozwiązując test. Warsztaty spełniły oczekiwania na-
szych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich 
rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości. Oby 
przyświecał im cel długiego życia.  Z takim postanowie-
niem  nie  można stosować żadnych używek. I tego wła-
śnie życzymy naszym uczniom!
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„Twoja krew - moje życie”

Krew 
na wagę złota

W grudniu gościliśmy w ZST kierowni-
ka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego 
w Gorlicach panią Renatę Załęską. Prele-
gentka przedstawiła ogólne informacje na 
temat krwiodawstwa, a także szczegóło-
wy opis procedury oddawania krwi, aktu-
alne akty i przepisy prawne ją regulujące. 
Spotkanie bogate było w ciekawost-
ki naukowe z trudnej dziedziny 
krwiodawstwa, z zakresu 
transfuzjologii. Młodzież 
miała możliwość zada-
wania pytań, a także 
skorzystała z indy-
widualnych po-
rad. Wydarzenie 
to zaowoco-
wało akcjami 
honorowego 

kr wiodawstwa 
w naszej szkole.

ODDAJESZ KREW - 
STAJESZ SIĘ BOHATEREM

Kilkadziesiąt worków krwi – tyle ratującego życie płynu udało 
nam się zebrać podczas dwóch akcji krwiodawstwa zorganizowa-

nych na terenie szkoły. Pełnoletni uczniowie oddali aż 56 li-
trów krwi. Mają oni świadomość, iż tym samym być 

może podarowali komuś życie.
Tę akcję zorganizował Zespół ds. Pro-

mocji Zdrowia we współpracy z RCKiK 
z Terenowym Oddziałem w Gorlicach. 

Nasi uczniowie pokazali, jak są wraż-
liwi, otwarci, gotowi nieść bezinte-
resowną pomoc drugiemu człowie-
kowi, bo oddawanie krwi to piękny 
gest, dobrowolny wybór każdego 
człowieka i cieszy nas bardzo, że 
przybywa w naszej szkole hono-
rowych krwiodawców. Serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy do udzia-

łu w kolejnych akcjach.
Pamiętaj!!! Dla co trzeciej 

osoby brakuje krwi do transfuzji  
i nigdy nie wiesz, kiedy Ty lub 
ktoś z Twoich bliskich może jej 
potrzebować. 

Droga dawcy – krok po kroku

Wybierz życie
Pielęgniarka szkolna – pani Władysława 

Brach rokrocznie realizuje spotkania profi-
laktyczne wśród młodzieży. W tym roku po-
ruszyła temat profilaktyki raka szyjki macicy. 
W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się, 
jakie są objawy zakażenia wirusem HPV oraz 
innymi wirusami przenoszonymi drogą płcio-
wą. Prelegentka zwróciła uwagę na czynniki 
zwiększające ryzyko rozwoju raka szyjki maci-
cy oraz na profilaktykę tego schorzenia. 
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Spotkanie z psychologiem Moja
dorosłość
Po raz kolejny uczniowie naj-

starszych klas naszej szkoły wzięli 
udział w spotkaniu informacyjno 
– edukacyjnym, przygotowującym 
do pełnej dorosłości oraz do po-
dejmowania świadomych i odpo-
wiedzialnych decyzji. Warsztaty 
zostały przeprowadzone przez Sto-
warzyszenie Pomoc Osobom Po-
krzywdzonym „Nadzieja”. Celem 
zajęć było przybliżenie problematy-
ki przemocy w rodzinie, a w szcze-
gólności wyjaśnienie tego pojęcia, 
wskazanie form przemocy, dyna-
miki zjawiska, konsekwencji praw-
nych oraz skutków przemocy 
w rodzinie. Przeprowadzone 
zajęcia spotkały się z du-
żym zainteresowaniem 
i wspaniałym odbiorem 
młodzieży.

Zmagania konkursowe
Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

OJames Madison
W każdym uczniu odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, 

sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, fe-
stiwalach i zawodach sportowych. 

XIX Powiatowy Konkurs Teatralny 
im. Jana Pawła II

Depresja u dzieci i młodzie-
ży to zjawisko coraz częstsze, 
a średnia wieku zachorowania 
ciągle się obniża. Spotkanie 
z psychologiem mgr Agniesz-
ką Bukowską przybliżające tę 
problematykę uczniom klas IV 
odbyło się 13 listopada. Celem 
zajęć było odniesienie się do 
problemu rozpowszechniania, 
przyczyn i objawów depresji. 
Młodzież naszej szkoły poznała 
różne sposoby radzenia sobie 
z depresją i metody postępowa-
nia w przypadku jej stwierdze-
nia.

Powiatowy Konkurs Teatralno-Recytatorski im. Jana Pawła II organizowany jest nieprzerwanie od roku 
2000. Podczas XIX już edycji tego przedsięwzięcia nasza grupa teatralna zaprezentowała się spektaklem 
opartym na fragmentach „Przedwiośnia”. Zarys Szkolnego Teatru zajął III miejsce w konkursowych elimina-
cjach, a następnego dnia ponownie przedstawił swoje aktorskie umiejętności przed społecznością szkolną 
i rodzicami.
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Angielski wyścig

Z okazji Narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych Zespół Szkół 
Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza 
wraz z Oddziałem Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Krakowie 
zorganizował quiz historyczny 
pod tytułem „Od Niepodległości 
do Niepodległości – Polska 1918-
1989”. Uczestniczyło w nim dwa-
naście trzyosobowych drużyn, 
naszą szkołę reprezentowali: Mi-
chał Deć i Kacper Lazar z klasy II 
b T oraz Jakub Przybyłowicz z kla-
sy I b T. Nasi uczniowie zajęli ex 
aequo 4. miejsce i otrzymali na-
grody książkowe. 

W ostatni piątek maja, 
w tym roku już po raz 11. Ze-
spół Szkół Technicznych stał się 
areną rozgrywek turnieju znajo-
mości języka angielskiego „An-
gielski wyścig”. W tej rywaliza-
cji wzięło udział 120 uczniów ze 
szkół podstawowych powiatu 
gorlickiego z Łosia, Stróżówki, 
Szymbarku, Gorlic (MZS nr 3), 
Ropicy Polskiej, Biecza, Stasz-
kówki, Uścia Gorlickiego i Libu-
szy. W II typie rozgrywek, czyli 
w rozumieniu ze słuchu I miej-
sce zajęła szkoła z Uścia Gorlic-
kiego. W I typie rozgrywek, czyli 
rozumieniu w piśmie w kategorii 
młodszej (klasy od 3 do 6) I miej-
sce zajęła szkoła z Gorlic MZS 
nr 3. Natomiast w tym samym 

typie w kategorii starszej (klasy 
7, 8 i III gimnazjum) I miejsce za-
jęła już po raz kolejny szkoła ze 
Staszkówki. W przerwie rozgry-
wek uczestnicy mogli obejrzeć 
prezentację edukacyjnej gry 
KiK, której głównym zadaniem 
jest systematyczne zapoznawa-
nie użytkowników z tajnikami 
różnych zawodów. Podczas gry 
uczniowie uczą się języka angiel-
skiego, ale również przekonują 
się, jaki zawód byłby najlepszy 
dla nich w przyszłości. Zwycięz-
cy odebrali puchary i będą mo-
gli cieszyć się nimi aż do maja 
przyszłego roku, kiedy to odbę-
dzie się kolejny turniej i znowu 
będziemy się bawić językiem an-
gielskim i wygrywać nagrody.

Quiz 
historyczny

 24 
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Konkurs ekologiczny
Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Chemia w środowi-

sku i w żywności oraz jej wpływ na zdrowie człowieka” przyniósł nam 
III miejsce uzyskane przez Michała Decia z klasy 2bT. 

Michał, dziękujemy za uczestnictwo i zachęcamy do udziału w  ko-
lejnych edycjach konkursu. Wierzymy, że zmobilizuje to wszystkich do 
codziennych działań na rzecz ochrony środowiska, a co za tym idzie 
naszego zdrowia i przyszłych pokoleń.

 

Podczas jesiennej rywalizacji w ramach IV Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerskiego w Sędziszowie Małopol-
skim reprezentowali nas: Sylwia Starczyńska, Katarzyna Król, Oliwia Dąbrowska z klasy 3 a T w roli fryzjerek, Klau-
dia Ławrynowicz z kl 2cT oraz Krzysztof Rachel z kl 3bT w roli modeli. Tegoroczny konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach: „Przez fale do mistrza” oraz „Twoja twarz wygląda znajomo”. Fryzjerki Oliwia i Sylwia zaprezentowały 
swój kunszt oraz kreatywność, „wyczarowując” piosenkarkę Amy Winehouse i piosenkarza lat 80 Limahla. Z kolei 
Kasia na główce treningowej uczesała piękną fryzurę wieczorową, której motywem przewodnim były ręcznie wy-
ciskane fale. 

Kolejny konkurs w branży fryzjerskiej wystartował 30 kwietnia. Zmagania konkursowe zdominowały „Fryzury 
a la Pin-up girl – lata 40-te – 60-te”. Uczestnicy rywalizacji musieli zmierzyć się z testowymi zadaniami oraz stwo-
rzyć stylizację nawiązującą do tematu konkursu. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III technikum 
fryzjerskiego: Oliwia Dąbrowska i Sylwia Starczyńska w roli fryzjerek oraz Gabrysia Waląg i Marta Myśliwy w roli 
modelek. Rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom konkursu bardzo wysoki. Nasza uczennica Oliwia Dąbrowska 
uplasowała się na III miejscu, ustępując jedynie reprezentantkom gospodarzy.

Po raz kolejny nasze fryzjerki mogły sprawdzić swoje umiejętności zawodowe w VI Ponadregionalnym Kon-
kursie Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich w Trzcianie koło Rzeszowa. W tym konkursie  również reprezentowały 
naszą szkołę uczennice z klasy III aT: Marta Myśliwy z modelką Oliwią Dąbrowską oraz Katarzyna Król z modelką 
Gabrielą Waląg. W części praktycznej fryzjerki wykonały przepiękne stylizacje konkursowe wzbudzające podziw 
wśród komisji konkursowej. Ostatecznie Marta zajęła wysokie 4. miejsce na 16 startujących zawodniczek.

Dziewczyny gratulujemy wam i trzymamy mocno kciuki za kolejne osiągnięcia!
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XX Olimpiada Techniki 
Samochodowej

Jubileuszowa XX edycja Olimpiady Techniki Samochodowej odbyła się w dniu 16.03. 
w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. To najważ-
niejsze wydarzenie w branży motoryzacyjnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
miało zasięg ogólnopolski. W trakcie olimpiady była oceniana wiedza z zakresu: podstaw 
konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespo-
łów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami 
i przyrządami, w tym pomiarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowi-
ska. W wydarzeniu reprezentowali nas uczniowie klasy 2aT: Wiktor Labut, Dominik Mruko-
wicz i Piotr Podwika. Wszyscy uczestnicy konkursu razem z przewodnikiem mogli zwiedzić 
specjalistyczne pracownie samochodowe Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicz-
nego. Dla nauczycieli zorganizowane zostały szkolenia i spotkania z przedstawicielami 
firm samochodowych.

 26 
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Turniej Motoryzacyjny
Podczas 18. edycji Powiatowego Tur-

nieju Motoryzacyjnego o tytuł najlepszej 
drużyny w powiecie walczyło 5 zespołów. 
Konkursowa rywalizacja obejmowała te-
sty z ruchu drogowego, pierwszą pomoc 
przedmedyczną, jazdę samochodem z pi-
łeczką na talerzu Stewarta, jazdę spraw-
nościową motorowerem i przygotowanie 
pojazdu do jazdy. Po emocjonującej i wy-
równanej rywalizacji ostatecznie na po-
dium stanęły drużyny z ZST – 1. miejsce 
zajęła drużyna w składzie: Sławomir Bel-
czyk i Tomasz Jurek z 3ZSZ oraz Wiktor La-
but z 2aT, 2. miejsce: Michał Świerzowski 
i Patryk Kuniczak z 3aT oraz Bartosz Bie-
ryt z 2aT. Na 3. miejscu uplasowała się 
drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Gorlicach. Zwycięska drużyna Zespołu 
Szkół Technicznych reprezentowała nasz 
region w finale wojewódzkim w Nowym 
Sączu. Drużyna ZST zajęła 6. miejsce na 
10 zgłoszonych drużyn, indywidualnie 
Wiktor Labut zajął 1.  miejsce w testach ze 
skrzyżowań, a Sławomir Belczyk 3. z jaz-
dy motorowerem. Laureatom gratulujemy, 
a wszystkim uczestnikom i współorgani-
zatorom dziękujemy za wspólną zabawę 
oraz działanie na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.
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Postaw na 
mLegitymację

Telefon jest obecnie ważnym 
elementem codziennego życia 
praktycznie każdego z nas. Zwłasz-
cza dzieci i młodzież chętnie się-
gają po to urządzenie, dlatego też 
zasadne wydaje się praktyczne 
wykorzystywanie jego pełnych 
możliwości. Z tego też względu 
w dobie cyfryzacji oraz coraz bar-
dziej powszechnego używania tzw. 
aplikacji mobilnych resort eduka-
cji wprowadził do rzeczywistości 
szkolnej innowacyjne rozwiązanie, 
jakim jest mLegitymacja, czyli legi-
tymacja szkolna w telefonie. Isto-
tą wprowadzonych rozwiązań jest 
zapewnienie uczniom atrakcyjne-
go, ale jednocześnie bezpieczne-
go narzędzia pozwalającego na 
potwierdzenie przysługujących im 
uprawnień, które będą mogli po-
siadać zawsze przy sobie – w te-
lefonie komórkowym lub innym 
urządzeniu mobilnym. mLegity-
macja jest bezpiecznym, nowocze-
snym i bezpłatnym narzędziem, 
które już spodobało się i uczniom, 
i rodzicom. Telefonu zwykle nie za-
pominamy, dlatego taki dokument 
tożsamości, uprawniający nas do 
zniżek będziemy mieć zawsze przy 
sobie. Mobilną legitymację mają 
już uczniowie klasy Ia T ZST, po-
zostali mogą się o nią ubiegać. 
Chętnych do zamiany papierowej 
legitymacji na mobilną na pewno 
nie zabraknie.

 

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień Nauczyciela

Szkolne wieści 

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla 
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Uroczysta 
akademia pod hasłem „Zacną rzeczą jest się uczyć-zacniej-
szą nauczać” poświęcona trudnej pracy nauczyciela odbyła 
się 12 października w ZST. Młodzież skierowała do wszystkich 
pedagogów najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów za-
wodowych i osobistych, wytrwałości i cierpliwości w wycho-
wywaniu młodego pokolenia, a także realizacji zamierzeń, sa-
tysfakcji z pełnionej funkcji oraz pasji i odwagi w odkrywaniu 
tajemnic nauki. Szczególne podziękowania i życzenia dalszej 
owocnej pracy zostały skierowane do pani dyrektor mgr Re-
naty Stępień z okazji 30- lecia pracy w zawodzie nauczyciela. 

Na początku października odby-
ło się uroczyste ślubowanie uczniów 
klas pierwszych połączone z tradycyj-
nymi otrzęsinami. Po oficjalnej czę-
ści spotkania przyszedł czas na różne 
formy rywalizacji. Była prezentacja 
strojów związanych z zawodem, test 
z wiedzy o szkole, zawody w jedzeniu 
jabłka na czas, konkurencja sporto-
wa, wyłapywanie myszy na ekranie 
komórki, a także quiz muzyczny. Na 
koniec wychowawcy łamali sobie ję-
zyki, literując długie wyrazy. Ostatecz-
nie w rywalizacji na najlepszą klasę 
pierwszą wygrała I c T. Do wszystkich 
klas powędrowały pamiątkowe dy-

plomy, a zwycięzcy oprócz 
przechodniej figurki kota 

dostali również jeden 
dzień bez pytania. 

Ta symboliczna chwi-
la przyjęcia pierw-
szaków w poczet 
uczniów ZST na pew-

no pozostanie niezapo-
mniana.
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Wizyta Św. Mikołaja

„Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w naszym domu zasiądzie…”

Mimo braku śnie-
gu, Święty Mikołaj 
wraz ze Śnieżyn-
kami pojawił się 6 
grudnia w naszej 
szkole. Wizyta ta 
wywołała uśmiech 
na twarzach za-
równo uczniów, 
jak i nauczycieli. 
Mikołaj pamię-
tał o wszystkich, 
co świadczy 
o tym, że do 
ZST uczęszcza-
ją same grzeczne 
dzieci 🙂!

Motywem prze-
wodnim tegorocznej 
akademii z okazji 
Świąt Bożego Na-
rodzenia były pięk-
ne polskie tradycje 
przekazywane z po-
kolenia na pokole-
nie. Śpiewane przez 
młodzież oraz całą 
społeczność szkolną 
kolędy wprowadziły 
zebranych w świą-
teczny nastrój.

Walentynki
Walentynki w ZST były oka-

zją do zaprezentowania poezji 
miłosnej, wsłuchania się w pio-
senki prezentowane podczas  
szkolnego koncertu życzeń - 
przeplatane dedykacjami dla 
sympatii od tajemniczych wiel-
bicieli. Nie zabrakło również 
poczty walentynkowej, dzięki 
której można było wyznać mi-
łość ukochanej osobie. Dzień 
zakochanych przypomniał 
nam, że warto mówić o miłości. 
Jednak jeśli jest on jedynym 
dniem w roku, kiedy potrafimy 
powiedzieć, czy napisać o na-
szych uczuciach, to jest to sta-
nowczo za mało. 
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„Zapewnij Sobie  
Trampolinę do Przyszłości”

Gorlice najlepsze

Takim hasłem przywitaliśmy 
młodzież gimnazjalną i klas ósmych 
podczas Dnia Otwartego w naszej 
szkole. Na zwiedzających czekały 
liczne atrakcje: metamorfozy i kom-

puterowe projektowanie fryzur, profe-
sjonalne porady i usługi fryzjerskie, pe-
eling dłoni, gry, łamigłówki, krzyżówki 
matematyczne, konkurs literacki. Jak 
na szkołę techniczną przystało, do dys-
pozycji zwiedzających były stanowiska 

z branży samochodowej, infor-
matycznej, elektrycznej i me-
chanicznej, gdzie zaprezento-
waliśmy między innymi zasadę 
działania różnych układów, mo-
deli instalacji elektrycznej, dru-
karki 3D, programów symulacji 
obróbki skrawaniem na obra-
biarkach sterowanych nume-
rycznie CNC, programu AUTO 
CAD. Należy podkreślić, że 

oferta edukacyjna szkoły tworzona jest we 
współpracy z lokalnymi pracodawcami, 

którzy aktywnie włączyli się w organiza-
cję i przebieg Dnia Otwartego. Wśród 
firm, które prezentowały swoje stano-

wiska i promowały zawody w kla-
sach patronackich zna-

lazły się: Severt 
P o l s k a 

S p . 
z o.o. 
o r a z 
F a -
m u r 

Systemy Ścianowe Glinik od-
dział w Gorlicach. W promocję 
zawodów z branży transporto-
wej włączyła się także Firma 
Mikrut – Międzynarodowy 
Transport i Spedycja, dzięki 
której każdy uczeń mógł 
zasiąść za kierownicą 
ogromnej cysterny. 
Duże zaangażowanie 
się pracodawców 
świadczy o wyso-
kim poziomie 
k s z t a ł c e n i a , 
d o s t o s o -
wanego do 
p o t r z e b 
rynku pra-
cy. Swoje 
stanowisko 
zaprezento-
wało Cen-
trum Kształ-
c e n i a 
Praktycznego 
i  U s t a w i c z -
nego w Gor-
licach, gdzie 

młodzież ZST rozwija 
swoje umiejętności praktyczne w różnych zawodach. 
Podczas Dnia Otwartego działał punkt informacji re-
krutacyjnej i doradztwa zawodowego. Wielu gimna-
zjalistów i ósmoklasistów z pełną informacją o pro-
ponowanych kierunkach kształcenia, upominkami 
i ulotkami, wychodząc z naszej szkoły zapewniali o po-
wrocie do niej we wrześniu.

Kronika sportowa

Zapraszamy na 
najważniejsze sporto-
we wydarzenia w tym 
roku szkolnym, czy-
li na fakty sportowe 
w jednym miejscu. To 
tylko niektóre z peł-
nych  emocji i  spor-
towej rywalizacji wy-
darzeń.

Podczas XXIV Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin – Małopolska 2018 Gorlice w grupie miast 
od 15-40 tys. mieszkańców zajęły II miejsce w ska-
li kraju, a w województwie małopolskim I. W tej 
największej imprezie sportu masowego w Pol-
sce mieliśmy jak co roku znaczący udział, co 
zostało zauważone - jako jedyna szkoła ponad-
podstawowa w powiecie zostaliśmy wyróżnie-
ni na gali, w której uczestniczyła pani dyrektor 
Renata Stępień.
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Drużynowy 
Turniej Tenisa 
Stołowego
W dniu 25 października w Bie-

czu odbyły się Drużynowe Mistrzo-
stwa Powiatu w Tenisie Stołowym. 
Naszą szkołę reprezentowały dru-
żyny – damska i męska w składzie: 
Ewa Tumidajewicz, Zuzanna Dziki  
(Ic T), Damian Konwent, Damian 
Wujcik (IIb BS), Jakub Proszak (Ia BS).

Drużynowy 
Turniej  

Badmintona
Podczas Drużynowych Mi-

strzostw Powiatu w Badminto-
nie w Bieczu 15 listopada naszą 
szkołę reprezentowała drużyna 
damska w składzie: Magdalena 
Krupa, Klaudia Trojanowicz, Ewa 
Tumidajewicz, zajmując 4. miej-
sce.

Wicemistrzynie 
Powiatu

Po sześciu latach przerwy drużyna 
dziewcząt z naszej szkoły przebojem wdarła 
się na podium Mistrzostw Powiatu w Halo-
wej Piłce Nożnej i to od razu, zajmując drugi 
jego stopień. Drużyna wystąpiła w składzie: 
Waleria Parzątka (kapitan), Gabriela Mosoń, Ga-
briela Totoś, Klaudia Trojanowicz, Ewa Tumida-
jewicz, Liliana Sienkiewicz, Joanna Witek. 

Sportowych 
sukcesów 

ciąg dalszy!
Bardzo dobra końcówka roku dla 

naszych sportowców za sprawą Filipa 
Zielińskiego, który wywalczył I miejsce 
w pływaniu stylem klasycznym na za-
wodach powiatowych w Gorlicach i tym 
samym zakwalifikował się do etapu wo-
jewódzkiego. 

Nasi chłopcy triumfowali również 
w zawodach powiatowych w koszyków-
ce, stając na 3. stopniu podium. 
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Kl. Ia T

Kl. Ib T

Kl. Ic T

Kl. Ia BSI ST

Kl. Ib BSI ST

Pierwszoklasiści
roku szkolnego 

2017/2018
Lato czeka

W wakacyjnym nastroju upłynął nam ostatni 
dzień roku szkolnego. Przed nami dwa miesiące 
odpoczynku. Zanim wyjedziemy na wakacje przez 
chwilę powspominajmy ten dzień utrwalony na fo-
tografiach.
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Zespół redakcyjny: Jolanta Probulska, Renata Rybczyk, Renata Stępień, Małgorzata Kukuła-Jasińska

Z naszej oferty
TECHNIKUM NR 4 
Technikum kształcące w zawodach:
•	 Technik	pojazdów	samochodowych
•	 Technik	informatyk
•	 Technik	elektryk
•	 Technik	usług	fryzjerskich
•	 Technik	spawalnictwa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2  
Branżowa Szkoła I Stopnia kształcące w zawodach:
•	 Mechanik	pojazdów	samochodowych
•	 Elektryk
•	 Kierowca	–	Mechanik		
•	 Fryzjer
•	 Operator	obrabiarek	skrawających
•	 Mechanik	–	Monter	maszyn	i	urządzeń

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

Wchodzimy w nowy rok szkolny 2019/2020:
•	 Kontynuujemy	realizację	pilotażowego	projektu	MEN	w	ramach	

edukacji	dorosłych	-	LOWE
•	 Dbamy	o	szeroką	współpracę	ze	środowiskiem	lokalnym,		

a	w	szczególności	z	pracodawcami
•	 Otwieramy	klasę	patronacką	w	zawodzie	Operator	Obrabiarek	

Skrawających	z	Gorlickim	Oddziałem	firmy		FAMUR
•	 Utrzymujemy	wysoką	jakość	i	efektywność	kształcenia
•	 Realizujemy	program	wychowawczo-profilaktyczny,	zwracając	

szczególną	uwagę	na	profilaktykę	uzależnień	i	wychowanie	do	wartości
•	 Wdrażamy	reformę	edukacji	i		przyjmujemy	podwójny	rocznik	–	

po	Szkole	Podstawowej	i	Gimnazjum	
•	 Realizujemy	wyzwania	zmiany	systemowej	i	programowej
•	 Rozwijamy	kompetencje	kluczowe	uczniów
•	 Realizujemy	staże	zagraniczne	uczniów	w	Grecji

PRACODAWCA PRZYJAZNY EDUKACJI

SEVERT POLSKA SP. Z O.O.

38-300 Gorlice
ul. Przemysłowa 9

Famur Systemy Ścianowe 
Glinik 2 Oddział w Gorlicach

Józefa Michalusa 1a
38-300 Gorlice


