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W związku z 85 rocznicą istnienia szkoły  

przedstawiamy krótką notkę historyczną:  

 

Najstarsze zapiski kronikarskie dotyczące 
powstania szkoły pochodzą z 1947 roku! 

 

Halina Zasada  zanotowała: „Zaczątków naszej 

szkoły należy szukać jeszcze przed ostatnią  wojną, 

kiedy to w roku 1939 powstał projekt przekształcenia 

istniejących już fabrycznych „Kursów wieczorowych 

dla pracowników Zjednoczonych Fabryk Związków 

Azotowych w Mościcach” na Szkołę Rzemieślniczą, w 

której miała się uczyć młodzież, tworząca w przyszłości 

zastępy młodych fachowców”. 

W innym miejscu kroniki uczeń Stryczek napisał „Na 

tle niedawno wyciętego, zielonego lasu w obrębie 

fabryki wznosi się powoli budynek szkolny. Dokoła 

widać sterty czerwonej cegły, które z czasem coraz 

większe się stają(…)  

O czym tu jeszcze napisać? Ach prawda, o naszych 

majstrach, którzy kierując naszą pracą, prowadza 

naszą budowę. Nie musza nas upominać, gdyż  wiemy, 
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że swoją pomocą przyczyniamy się do wybudowania 

naszej szkoły, która w przyszłości przytuli nas do siebie 

jako kokosz swoje kurczęta”…  

 

 

 

zdj. Archiwum 
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zdj. archiwum 

 Za początek szkoły uznaje się datę 31 października 1931 

roku, kiedy to miał miejsce pierwszy kurs zawodowy, 

przygotowany specjalnie dla przyszłych pracowników 

Państwowej Fabryki Związków Azotowych. 

Przed 1939 rokiem powstał projekt przekształcenia kursów 

wieczorowych dla pracowników w Szkołę Rzemieślniczą. 

Od tamtej pory nastąpiło wiele zmian min. budowa własnej 

siedziby  w 1947 roku przy ulicy Lipowej 

Od 1950 roku oficjalna nazwa placówki brzmiała Zespół 

Szkół Chemicznych aż do roku 1982, w którym szkoła 

zmieniła nazwę i powstał Zespół Szkół Technicznych.  

 Jednym z przełomowych momentów w historii szkoły stało 

się oddanie do użytku nowego budynku pracowni i 

laboratoriów. 

W placówce przy ulicy Kwiatkowskiego odbywały się zajęcia 

z przedmiotów ogólnych. 

 4 czerwca 2001 roku nastąpiło nadanie szkole imienia 

Ignacego Mościckiego, który został wybrany na patrona ze 
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względu na postawę patriotyczną oraz wpływ na rozwój 

polskiej nauki i przemysłu. 

 

zbiory prywatne 

Wywiad z Panem Dyrektorem  

mgr inż. Krzysztofem Kołacińskim 

1. Dlaczego Zespół Szkół Technicznych nosi imię Ignacego 

Mościckiego? 

Jest to rzecz naturalna, Ignacy Mościcki był 

pomysłodawcą założenia Zakładów Azotowych. Mamy 

historię szkoły bardzo ściśle związaną z Azotami. Więc 

naturalną rzeczą było przyjęcie imienia wielkiego człowieka, 

patrioty oraz prezydenta RP. 

 

2. Jakie były początki naszej szkoły? 
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Początki naszej szkoły datują się w 1931 roku. W tym 

roku zaczęły się pierwsze kursy zawodowe, pierwszy dla 

ślusarzy, drugi dla laborantów chemicznych. Pierwszy kurs 

odbył się  

w październiku 1931 roku. Potem te kursy przekształcały się 

w różne szkoły, min. gimnazja, szkołę rzemieślniczą, 

wreszcie w szkołę chemiczną. Korzenie odszukaliśmy w 

październiku 1931 roku. 

 

3. W jaki sposób chce Pan Dyrektor uświetnić obchody 85-

lecia istnienia szkoły? 

Obchody 85-lecia przygotowuje cały zespół, główną 

osobą odpowiedzialną jest pani dyrektor Dorota Lis, 

oczywiście ja również się w to włączam. Przede wszystkim 

mamy sprowadzić na aulę wszystkie osoby, które są 

bezpośrednio związane ze szkołą, począwszy od 

absolwentów i byłych dyrektorów  aż po partnerów szkoły, 

przede wszystkim grupa Azoty, Zakłady mechaniczne, firma 

Astor, firma Wiplast, Sternet, wyższe uczelnie. Tych 

wszystkich przyjaciół szkoły chcemy zgromadzić na części 

oficjalnej. Takim elementem podkreślającym rangę 

obchodów będzie wydanie albumu o szkole, 

przedstawiającego jej historię, absolwentów oraz 

pracowników szkoły. Będą również zdjęcia z różnych lat 

funkcjonowania szkoły. Oprócz części oficjalnej odbędzie 

się spotkanie absolwentów oraz zwiedzanie pracowni. 
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4. Jak widzi Pan dalszy rozwój naszej szkoły ? 

Niewątpliwie to, co zrealizowaliśmy sprawdza się. Poziom 

nauczania w szkole wzrasta, świadczą o tym sukcesy w 

ogólnopolskim rankingu ”Perspektyw”. Przez kolejne trzy 

lata uzyskiwaliśmy tzw. „Srebrną  tarczę”, więc mieściliśmy 

się w pierwszych 130 najlepszych technikach w Polsce, a 

żeby było to jasne, takich szkół było prawie 1900, a więc 

szkoła pracuje coraz lepiej. Rozpoczynamy też współpracę z 

wyższymi uczelniami. Od tego roku zaczynamy lekcje w 

PWSZ dla elektryków i elektroników. Są to zajęcia 

ponadprogramowe i mogą zwiększyć rangę tego zawodu. 

 

5. Jak ocenia Pan Dyrektor poziom nauczania w naszej szkole? 

Właśnie przed chwileczką powiedziałem, poziom 

nauczania w szkole jest dobry, co nie znaczy, że nie może 

być lepszy. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby szkoła zdobyła 

„Złotą tarczę”, mamy dobrych uczniów, świetne wyniki, 

świetną zdawalność.  

 

6. Czy kierowanie taką placówką jest ciężką pracą? 

Przede wszystkim odpowiedzialna. Jak mówimy ”ciężka 

praca”, to myślimy o górnikach, kopaniu rowów itd. Ale i 

fizycznie ta praca jest ciężka:  siedzenie godzinami przed 

komputerem, bieganie po różnych instytucjach, załatwianie 

spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły, poszukiwanie 

partnerów szkoły, dbanie o poziom nauczania, wszystko to 

jest absorbujące. Trzeba powiedzieć ,że praca ta wymaga 
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stalowych nerwów. Może nie jest to praca jak przy kopaniu 

dołów, ale wyczerpuje psychicznie, często pracujemy 

kosztem życia rodzinnego, ale nie patrzy się na te aspekty 

pracy. To jest nasze powołanie.  

 

7. Czy jest Pan zadowolony z lokalizacji szkoły? 

Jeżeli mówimy o lokalizacji szkoły, to trzeba patrzeć na 

dwa aspekty. Gorszą stroną położenia jest to, że jesteśmy 

daleko od centrum i bardzo wielu uczniów dojeżdżających 

spoza Tarnowa, ma problem z dojazdem. Muszą dojechać do 

centrum i przesiąść się na inny autobus. Często jest też 

kłopot ze względu na to, że większość naszych uczniów 

pochodzi z rodzin, delikatnie mówiąc „liczących pieniądze”, 

więc opłata kolejnego biletu miesięcznego dla niektórych 

rodzin jest dużym wydatkiem.  Lepszą stroną jest fakt, że 

nasza szkoła leży w najpiękniejszej dzielnicy Tarnowa. 

Główny partner - Grupa Azoty - „za płotem”, więc jeżeli coś 

potrzebujemy, to przechodzę przez bramę i jestem u 

przyjaciół. 

 

8. Jakie jest pańskie marzenie jako Dyrektora szkoły? 

Już  wspominałem - chciałbym aby nasza szkoła zdobyła 

„złotą tarczę” w rankingu ”Perspektyw” i rzeczywiście 

utrwaliła bardzo wysokie miejsce świetnej szkoły w regionie 

i żeby nadal się rozwijała. 
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9. Gdyby Pan dyrektor mógł coś zmienić w oświacie, co by to 

było? 

Dużo rzeczy byłoby do zmiany w systemie oświaty. 

Przede wszystkim zmieniłbym kalendarz szkolny. Rok 

szkolny powinien się kończyć- tak jak zwykle- 24 czerwca, 

ale w ten sposób, że w tym dniu kończyłyby się zajęcia  

dydaktyczne. Powinien być mniej więcej tydzień , w którym 

uczniowie nie chodziliby do szkoły, a są wystawiane oceny, 

wtedy nauczyciele mieliby radę pedagogiczną i wtedy po 4,5 

dniach spotykają się z uczniami. A jeżeli chodzi o 

świadectwa, to nie rozumiem sensu świadectw 

promocyjnych. Są to ogromne koszty, a można by było to 

załatwić jak zwykle, kartka na zebraniu z rodzicami i same 

oceny końcowe. Jeżeli ktoś zmienia szkołę, wtedy mu się 

załatwia świadectwo promocyjne. Najważniejsze  jest 

przecież świadectwo ukończenia szkoły, gdzie są wszystkie 

oceny. 

10. Czy przypomina sobie Pan Dyrektor jakąś zabawną sytuację 

związaną z prowadzeniem lekcji? 

Wiele było takich sytuacji. Kiedy prowadziłem zajęcia z 

ochrony środowiska, brałem udział w takich zawodach z 

uczniami. Ponieważ okresowo pisaliśmy sprawdziany 

pisemne, a u mnie przed sprawdzianem uczniowie zawsze 

znali pytania, z których wybierałem kilka, które były na 

sprawdzianie. W związku z tym uczniowie przygotowywali 

sobie ściągi. Nie było takich środków jak teraz, komórki, 

słuchawki, Bluetooth, więc przygotowywali ściągi. I tu 
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rozgrywała się walka pomiędzy uczniami a mną. Byli 

„mistrzowie świata” w pisaniu ściąg, były one tak małymi 

literkami napisane, ze sami nie potrafili ich odczytać. 

Przeważnie udawało mi się tych uczniów wyłowić. Trafił się 

jednak raz przypadek, że ucznia nie przyłapałem. Po latach 

spotkaliśmy się przypadkowo i rozmawialiśmy:  

- Panie dyrektorze, udało mi się raz ściągać na pana 

sprawdzianie. 

- A w jaki sposób?        

Wtedy pojawiły się odtwarzacze kasetowe. On miał 

odtwarzacz pod bluzą, wszystkie odpowiedzi nagrał na 

dyktafon. Słuchawkę miał w uchu, a miał długie włosy, więc 

nie było widać. Ale musiał przewijać kolejno wszystkie 

pytania, żeby trafić na właściwą odpowiedź, jednak go nie 

przyłapałem, to był faktycznie „mistrz świata”. 

Innym razem prowadziłem egzamin w klasie chemicznej ze 

śp. Marianem Szumnym. Egzamin odbywał się w starym 

budynku w Sali z widokiem na obecne Mościckie Centrum 

Medyczne . Uczeń miał wymienić wielkie zakłady chemiczne 

w Polsce i zaczął wymieniać : Kędzierzyn Koźle, Police, 

Puławy, a o Tarnowie nie wspomniał,  wiec kolega podpowiada 

mu:  

- Słuchaj, jeszcze jedne wielkie zakłady, stare, pierwsze 

właściwie. 

Nic nie mógł sobie przypomnieć, wiec zdenerwowany 

nauczyciel mówi: 
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- Patrz przez okno, co widzisz? – myślał, że odpowie:  

Zakłady Azotowe. Uczeń odpowiedział:  

- Przychodnię lekarską.  

 

11. Jak Pan Dyrektor spędza wolny czas? 

Najczęściej z przyjaciółmi, na wsi, spacery, grillowanie. 

Jestem mistrzem gotowania w kotle na ognisku i to przyjaciele 

właśnie „wykorzystują”. Czasami praca w ogródku, chociaż tego 

specjalnie nie lubię – przede wszystkim koszenia. 

No i lubię czytanie książek.   

 

12. Jakie jest motto życiowe  Pana Dyrektora? 

Moje motto życiowe: 

„Kochać życie, żyć uczciwie, działać efektywnie” 
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Dominik Fitrzyk  w towarzystwie Rafała Sonika 

   Osobowość ZST to nowy projekt, w ramach którego chcemy 

promować uczniów spośród naszej społeczności szkolnej, którzy 

poprzez swoje zainteresowania, pasje i działalność w różnych 

środowiskach wykraczają poza przeciętność. Chcemy, żebyście lepiej 

poznali kolegów i koleżanki, którzy rozwijają swoje talenty, potrafią 

wykorzystać szanse, które stanęły na ich drodze, którzy nie boją się 

podejmować wyzwań i umieją z determinacją dążyć do realizacji 

wyznaczonych przez siebie celów.  Mamy nadzieję, że rozmowy z nimi 

staną się inspiracją dla  Was. Jeśli myślisz, że sam zasługujesz na 

miano Osobowości ZST, lub znasz kogoś takiego, zgłoś się do nas. 

Pokażmy innym, co znaczy odnieść sukces. 
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Dominik Fitrzyk - koncert 

OSOBOWOŚĆ ZST 

W każdym numerze naszej gazetki będziemy prezentować ciekawe 

sylwetki uczniów naszej szkoły. Dzisiaj przedstawiamy Dominika 

Fitrzyka. 

Rozmowę przeprowadziła pani Beata Kotaś 

 „Chciałbym, aby cała edukacja muzyczna, którą dopiero 

rozpoczynam, nie poszła na marne i kiedyś przyniosła mi może jakąś 

satysfakcjonującą pracę. Żyję z dnia na dzień i z minuty na minutę. 

Kiedy znajomi pytają, czy mogę wyjść z nimi w weekend, prawie nigdy 

nie potrafię jednoznacznie określić, czy akurat mam coś wtedy 

zaplanowane, bo staram się do swojego życia wprowadzać 

Kwestionariusz „Osobowość ZST.” 
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1. Czy możesz się przedstawić?  

 
 Nazywam się Fitrzyk Dominik, jestem uczniem klasy IIIia i 

mam 18 lat. 

 

2. Dlaczego wybrałeś naszą szkołę/tą klasę? 

 
 Szczerze mówiąc, gdy w gimnazjum wszyscy zastanawiali się 

jaką szkołę wybrać, od początku wiedziałem, że chcę iść do 

technikum. Wiedziałem, że mam tam większe możliwości rozwoju 

aniżeli w liceum czy zawodówce. Wspierając się opiniami znajomych 

rozważałem więc wybór pomiędzy ZST, a ZSME. Argumentem 

decydującym stał się plan zajęć, który  

w Technikum nr 4 wydłużał się czasem nawet do godz. 18:00. Od 

zawsze lubiłem informatykę, więc w tej kwestii, wybór był jeszcze 

prostszy. W ten sposób rekrutacje do szkoły ponadgimnazjalnej 

rozpocząłem, będąc zapisanym tylko do jednej klasy w szkole 

pierwszego wyboru. Na szczęście moje nazwisko pojawiło się na liście 

uczniów zakwalifikowanych do jednej z dwóch klas informatycznych. 

Przez pierwszy miesiąc wahałem się z decyzją o zmianie szkoły lub 

klasy, bo nie wiedziałem, czy dobrze trafiłem, lecz teraz już wiem, 

że mojej klasy nie wymieniłbym na żadną inną! Poznaliśmy się bardzo 

dobrze i wspaniale się rozumiemy. 29 nazwisk w dzienniku, które jak 

trzeba stają za sobą murem podpisanym “IIIia”. 

 

3. Czym zajmujesz się po zajęciach szkolnych? 

 
 Staram się wykorzystywać każdą wolną minutę, ponieważ 

nienawidzę marnować czasu. Od 6 lat udzielam się w Stowarzyszeniu 

SIEMACHA i tam odkryłem wiele swoich pasji. Fotografia, jazda na 

rowerze, muzyka, obróbka wideo i podróżowanie to tylko część z 

horyzontów, które mogę poszerzać dzięki temu, że tam jestem. Od 1 
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września tego roku uczę się w popołudniowej Szkole Jazzowej w 

klasie perkusji. Zajmuje to sporą część dnia, ale nie potrafiłbym 

lepiej spożytkować tego czasu. Udzielam się także w Tarnowskiej 

Lidze Debatanckiej, gram w paru zespołach i nagrałem singiel 

„Lewituję” w duecie z Kasią Pasek. Od października rozpoczynam 

współpracę z zespołem weselnym, a aktualnie jestem w trakcie pracy 

nad nowymi piosenkami autorskimi z Gabrysią Marat z Krakowa. Na 

dniach ukaże się nasz debiutancki utwór „Warto.”, którego realizacją 

zajął się Mateusz Sumara z naszej szkoły.  

 

4. Jak to się, stało że zainteresowałeś się stowarzyszeniem 

SIEMACHA? 

 
 Będąc jeszcze w podstawówce na jedną z lekcji weszła jakaś 

nieznajoma Pani wraz z Panem, którzy opowiadali o jakimś magicznym 

miejscu, Mówili, że będzie można tam nauczyć się grać na 

instrumentach, malować, uczyć tworzenia stron internetowych, 

robienia filmów i wielu, wielu innych! Gdy wreszcie ktoś z klasy 

zapytał o koszt takich przyjemności, Oni zgodnym głosem zapewnili 

nas, że wszystko tam jest nieodpłatne. To był duży szok i początkowo 

nikt nie chciał uwierzyć, ale gdy parę dni później wszedłem za próg 

budynku przy galerii Gemini Park zobaczyłem przeszło tysiąc osób, 

które były równie ciekawe tego miejsca. Tak się zaczęło, 

zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami i zacząłem naukę gry na 

perkusji i gitarze. Stopniowo zdobywałem coraz więcej umiejętności 

w każdej z dziedzin, aby teraz być tu gdzie jestem. Jestem Liderem. 

Znam swoja wartość. Dzięki Siemasze miałem możliwość podróżować 

po Polsce i poza granicami. W tym roku jako część Rafał SONIK Team 

wziąłem udział w Rajdzie Dakar 2016. Poznałem najlepszych 

zawodników Świata i z wieloma z nich udało mi się porozmawiać. 

Miałem okazję zwiedzać Argentynę i poznać kultury, które różnią się 

od europejskich. Pomimo że wiele osób myśli o Stowarzyszeniu 
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SIEMACHA jako o placówce dla ludzi z “gorszego sortu” są tam 

ludzie, którzy niczym nie odbiegają od normalności. To nie jest tak, 

że są tam ludzie, których nie stać na jedzenie, ubrania, pasje. To jest 

normalna młodzież, która potrafi pożytkować swój czas kreatywnie i 

produktywnie. Od początku musimy stawać twarzą w twarz z takimi 

opiniami, bo zupełnie prawdziwym jest fakt, iż ludzie nie potrafią 

zrozumieć tego, że można dostać naprawdę wielką szansę rozwoju nie 

płacąc przy tym ani złotówki. 

 

5. Mówiłeś wcześniej, że jednym z Twoich hobby jest 

fotografia. Mamy w szkole profil fototechniczny, wiec 

powstaje pytanie, które samo się nasuwa. Dlaczego nie 

wybrałeś profilu foto-technik? 

 
 Odpowiedź jest dość prosta. Są rzeczy, które robię w stu 

procentach dla przyjemności. Do takich rzeczy mógłbym zaliczyć 

jazdę na rowerze, siatkówkę, obróbkę wideo czy właśnie fotografię. 

Staram się robić to najlepiej jak potrafię, ale nie uważam tego za 

coś, co chciałbym robić zawodowo lub przez całe życie. Co prawda od 

niedawna prowadzę na Instagramie #Project365, czyli projekt, 

którego głównym zadaniem jest zaangażowanie do rozglądania się 

wokół siebie i bycia ciekawym Świata. Jedyną zasadą jest wrzucanie 

codziennie zdjęcia wykonanego w tym samym dniu. I tak przez 365 

dni. Jestem dopiero na początku, ale już zauważyłem, że zupełnie 

inaczej spoglądam na każdą ulotną chwilę. Największą satysfakcję 

powodują udane zdjęcia momentu, który już nigdy się nie powtórzy. 

I tutaj dorzucę od siebie mikro reklamę. Na przykład 25 września do 

mojego projektu załączyłem zdjęcie, na którym widać paralotniarza 

przelatującego 5m przede mną na Górze Św. Marcina. Za nim niebo 

rozświetla Zachód Słońca. Te „poboczne” pasje sprawiają mi bardzo 

dużo radości. Jeżeli miałbym teraz wybierać profil klasy, to 
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naprawdę miałbym duży dylemat czy nie spróbować swoich sił właśnie 

w klasie fototechnicznej. 

 

6.  Co z kolei daje Ci zaangażowanie w Tarnowską Ligę 

Debatancką? 

 
 Tarnowska Liga Debatancką to bardzo specyficzny twór. Jest 

to grupa osób z wielu szkół tarnowskich, które regularnie debatują 

ze sobą na przeróżne tematy. Każdy uczestniczy początkowo w 

warsztatach, na których dowiaduje się wielu ciekawych informacji z 

zakresu psychologii wypowiedzi. Debaty prowadzone są w systemie 

Oksfordzkim, czyli debatujemy z najwyższym poziomem kultury 

osobistej, a argumenty uderzające w najwyższym poziomem kultury 

osobistej, a argumenty uderzające w przestrzeń osobistą karane są 

stratą punktów dla drużyny. Jeżeli mówić o tym co, daje TLD można 

by wymienić tutaj parę głównych czynników. Jednym z 

najważniejszych jest właśnie wcześniej już wspomniana kultura 

wypowiedzi. Ponadto uczymy się wypowiadać swoje myśli tak, aby 

słowa wypływające z naszych ust zawierały dokładnie taki przekaz o 

jakim myśleliśmy. Mi osobiście Liga dała również dużo pewności siebie 

i pokazała, czym jest poczucie własnej wartości. Myślę, że właśnie w 

tej kategorii ten system sprawdza się idealnie. Podczas przygotowań 

i debaty stajemy się częścią drużyny i każdy na sobie polega. Każdy 

ma tak samo ważną rolę i musi dać z siebie 110%, aby dość do finału i 

stać się najlepszą drużyną w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej. Nie 

ma aktualnie w Tarnowie lepszej alternatywy dla podnoszenia swoich 

umiejętności wystąpień publicznych. 
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7. Opowiedz, jak pasja związana z muzyką wpłynęła na twoje 

życie, czy coś się w nim zmieniło, czy coś zyskałeś, coś 

straciłeś? 

 
To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo rzadko ludzi pytają, co 

można stracić poprzez poświęcenie się swojej pasji. Niestety tak 

jest, że im bardziej się w coś zagłębimy, potem nie możemy już 

patrzeć na to tym „świeżym” spojrzeniem. Może to trochę zabawne 

porównanie, aczkolwiek można by odnaleźć w tym pewną analogię do 

dorastania. Jako dziecko patrzymy na Świat zupełnie beztrosko, bez 

obaw i niepokoju, a gdy powoli dorastamy i stajemy się dorośli, 

zauważamy, że trzeba być coraz bardziej odpowiedzialnym i uczymy 

się jak przeżyć kolejne dni, by zagwarantować sobie i bliskim jak 

najlepsze warunki do spełniania swoich marzeń. Tracimy ten dziecięcy 

Świat i nie ma możliwości by do niego wrócić. Tak samo jest na 

przykład w moim przypadku z muzyką. Kiedyś zupełnie inaczej 

odbierałem każdą nutę. Zupełnie inaczej bawiłem się podczas 

koncertów, czy nigdy nie pomyślałem, że to ja mogę zagrać koncert. 

Chyba tak już po prostu musi być, że tracimy część dobrych 

doświadczeń na rzecz innych, ale to od nas zależy czy będą one 

równie dobre, a może i lepsze. Czy coś się zmieniło? Myślę, że jest 

jeszcze za wcześnie by mówić o tak radykalnych zmianach. Tak, na 

pewno dużo się zmienia, ale wolę skupiać się nad tym ile jeszcze może 

się zmienić. Staram się zdobywać wiedzę na każdym kroku, aby 

kiedyś powiedzieć sobie, że te wszystkie zmiany wyszły na dobre. To 

będzie na prawdę ciężkie zadanie, ale może kiedyś uda mi się rzucić 

na łóżko mówiąc sobie „Było warto”. 
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8. Czy dzięki niej nawiązałeś nowe znajomości, może 

poznałeś kogoś ciekawego? 

 
    Zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że dostałem taką 

“przepustkę” do tej muzycznej społeczności Tarnowa. Tarnów nie 

jest dużym miastem, więc tak naprawdę wszyscy angażujący się 

muzycy w moim przedziale wiekowym znają się bardzo dobrze. Każdy 

wie, że ta i ta osoba jest basistą jazzowym, a inna saksofonistą. 

Jeżeli tylko potrzebny jest klawiszowiec, to każdy wie do kogo się 

zgłosić. Jest to taki krąg kontaktów. Już nie raz spotykałem się z 

sytuacja, w której ludzie polecają siebie nawzajem. To bardzo ułatwia 

komunikację i dodatkowo buduje pewną więź wśród takich osób. 

Dodatkowo miałem parę okazji poznać osoby, które są moimi 

autorytetami. Na jednym z koncertów, 4 lata temu,  poznałem pana 

Wojtka Klicha, który od tamtej pory jest moim mentorem. W sierpniu 

udało mi się spotkać go na Jam Session po plenerowym koncercie Był 

Sobie Blues, gdy niespodziewanie zaproponował mi, żeby z nim zagrać. 

Nie zastanawiałem się dwa razy i w ten sposób zagrałem 3 godzinny 

improwizowany koncert. Dzięki ZST miałem możliwość również 

poznać p. Rafała Huszno- wokalistę zespołu TOTENTANZ. W 

warsztatach muzycznych Kontratakt, był on trenerem naszej 

drużyny. Każda nowa znajomość lub nawet wymiana paru zdań daje mi 

energie do brnięcia dalej i dalszego podnoszenia sobie poprzeczki. 

 

9. Czy zachęciłbyś młodzież naszej szkoły do zaangażowania 

się w taką działalność? Dlaczego? 

 
 Oczywiście, że tak. Każda działalność, która pozwala wnosić 

coś dobrego do swojego życia lub do życia innych jest pożyteczna i 

pozwala się rozwijać. Bądźmy szczerzy, jest pewna część uczniów, 

którzy zamiast spać na ławkach nie uważając na lekcjach, mogliby 
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przeznaczyć ten czas na zrobienie czegoś z pożytkiem dla siebie lub 

innych.   

 

 

10. Jak godzisz obowiązki szkolne z działalnością 

pozaszkolną/ze swoim hobby?  

 
 Staram się to robić jak najlepiej, ale nie zawsze wychodzi. Nie 

ukrywam tego, że nieraz “zwalniałem” się ze szkoły na potrzeby 

innego projektu. W pierwszej i drugiej klasie miałem nawet z tym 

związane problemy, gdy okazywało się, że moja frekwencja jest zbyt 

niska, aby wystawić mi jakiekolwiek oceny. Na szczęście na razie 

udaje mi się wychodzić z tego wszystkiego obronną ręką, więc 

niczego nie żałuję. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze może się to 

udawać, a mój napięty grafik wskazuje, że mam pewne kłopoty z 

asertywnością, ale póki wyrabiam się ze wszystkim, nie zamierzam nic 

zmieniać. Staram się angażować tylko w rzeczy, w które wierzę, bo 

czas który poświęcam, jest dla mnie najważniejszy. Wiem, że nigdy 

nie będę mógł kupić czasu, więc staram się jak najlepiej wykorzystać 

każdą minutę. Doba ma tylko 24 godziny, ale myślę, że gdyby miała 

ich więcej nadal mój dzień wyglądałby podobnie. Często śpię po 4 lub 

5 godzin dziennie, bo nocami nadrabiam to czego nie zdążyłem zrobić 

w dzień.  

 

 

Dominik Fitrzyk -

koncert 
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KĄCIK EKOLOGICZNY 

W dniach 16-23.09 obchodziliśmy Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu. Czym jest zrównoważony transport i 

dlaczego w świecie zdominowanym przez samochody trzeba 

promować alternatywne formy transportu? Z efektami bumu 

samochodowego ostatnich lat zmagamy się coraz bardziej: narasta 

hałas, zanieczyszczenie powietrza i środowiska, rośnie liczba 

wypadków drogowych, długie godziny marnujemy w korkach, coraz 

większe powierzchnie miast zajmowanie są pod parkingi i 

infrastrukturę drogową, najczęściej kosztem zieleni miejskiej. 

Czynniki te w istotnym stopniu obniżają komfort życia mieszkańców, 

stanowią zagrożenie zdrowotne i duże obciążenie finansowe dla 

budżetu miast. Unia Europejska od wielu lat promuje rozwiązywanie 

tych problemów poprzez rozwój transportu zrównoważonego, czyli 

takiego, który zaspokaja potrzeby współczesnego pokolenia w 

zakresie mobilności, równocześnie nie szkodząc mieszkańcom i 
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środowisku, a wręcz wspierając zdrowe nawyki. Trzy filary 

transportu zrównoważonego to transport publiczny, pieszy i 

rowerowy.  

Doceniając wagę problemu, jakim jest rosnąca presja 

samochodów osobowych w transporcie miejskim, Szkolne Koło 

Ekologiczne postanowiło w bieżącym roku po raz pierwszy włączyć się 

w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

organizując akcję rowerową „Tour de ZST”. Przez cały tydzień 

zachęcaliśmy młodzież i pracowników, żeby wybrali rower jako 

sposób dojazdu do szkoły. Nasi wolontariusze codziennie 

skrupulatnie przyjmowali zgłoszenia wszystkich, którzy przyjechali 

do szkoły na rowerze danego dnia i zapisywali kilometry pokonywane 

przez uczestników, wykorzystując aplikację Endomondo.  

Po zsumowaniu wyników wyłoniliśmy zwycięzcę, który 

dojeżdżając do szkoły w ciągu pięciu dni trwania konkursu przejechał 

na rowerze największy dystans. Okazał się nim Cezary Wadas z klasy 

IIT, który pokonał łącznie 131.34km. Na drugim miejscu uplasował się 

pracownik naszej szkoły, pan Mieczysław Kwaśniak, który przejechał 

łącznie 126km. Trzecie miejsce zajął Patryk Zych z klasy IIIT, 

przejeżdżając 80,4km. Patryk osiągnął również najlepszy wynik 

dniowy – pokonując jednorazowo 40,2km. Łącznie wszyscy uczestnicy 

przejechali odległość 988km. 

 

Wszystkim uczestnikom i wolontariuszom klasy 2A serdecznie 

dziękujemy za udział w konkursie, zwłaszcza że aura w tych dniach 

nie rozpieszczała rowerzystów. Mamy nadzieję, że uda nam się 

powtórzyć tę akcję w przyszłym roku.  
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Sport w ZST 

 
Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie jest 

świetną okazją do wspomnienia o działalności sportowej w naszej 

szkole i sukcesach, którymi nasi uczniowie i absolwenci mogą się 

poszczycić. 

Mogłoby się wydawać, że sport w technicznej szkole 

ponadgimnazjalnej, nie jest ważną częścią szkolnego życia. Któż 

mógłby przypuszczać, że elektronicy, uczniowie klas chemicznych, a 

co dopiero informatycy, mogą odnosić sukcesy sportowe. ZST 

zdecydowanie zaprzecza stereotypom ! 

Wszystko zaczyna się na lekcjach wychowania fizycznego, kiedy 

to sympatyczni nauczyciele tego przedmiotu w naszej szkole, starają 

się wypatrzeć największe sportowe talenty. Niezależnie od 

upodobań, czy to jest piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

lekkoatletyka, a może nawet szachy, w ZST każdy może realizować 

swoją pasję. Wiele koleżanek i kolegów po ciężkich szkolnych 

zajęciach, nie szuka odpoczynku przed komputerem, ale swój wolny 

czas aktywnie spędza w klubach lub ośrodkach sportowych, których 

w Tarnowie i okolicy nie brakuje. 

Przejdźmy już do sukcesów, których przez wiele lat uzbierała się 

ogromna ilość. Wystarczy obejrzeć gabloty z trofeami na szkolnych 

korytarzach, aby nabrać podziwu. Największe sukcesy uczniowie 

Zespołu Szkół Technicznych odnoszą w sportach drużynowych (piłka 

nożna, siatkówka, koszykówka), każdego roku rywalizują z zespołami 
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innych szkół, rzadko zdarza się, aby w jakichkolwiek zawodach nie 

zajęli miejsca na podium. Sportowe talenty znajdujemy nie tylko 

wśród uczniów. Będąc w tematyce sportów drużynowych, warto 

przedstawić postać Pana Tomasza Kijowskiego i Pana Zbigniewa 

Chmury. Pierwszy z nich, to były trener pierwszej drużyny Unii 

Tarnów, natomiast Pan Zbigniew przed laty realizował się jako sędzia 

piłkarski. Kolejne dyscypliny, w których uczniowie ZST wiodą prym to 

lekkoatletyka (biegi, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą). Bliskość 

Stadionu Lekkoatletycznego w Mościcach sprawia, że te konkurencje 

można trenować również na lekcjach wychowania fizycznego. 

Niedaleko od stadionu lekkiej atletyki, znajduje się piękny basen, na 

którym nasi pływacy niejednokrotnie zdobywali medale w 

międzyszkolnych zawodach. Na początku artykułu wspomniałem także 

o bardziej statycznej grze, jaką są szachy. Ta wymagająca 

rozgrywka w naszej szkole ma wielu sympatyków. 

Można by jeszcze długo wymieniać sukcesy, ale pamiętajmy, że w 

sporcie wygrywanie nie jest najważniejsze. Najważniejsze są 

wartości, które ta forma aktywności fizycznej niesie, czyli dbanie o 

zdrowie i zasady fair play nie tylko na boisku. 

 

 

                                                       Dariusz Horak 
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Kącik dobrego humoru- zaczynamy od 

żartu angielskiego. 

Za żart w języku angielskim odpowiada pani  

Beata Kotaś  

Kącik angielski - English is fun! 

Holidays are over. School’s back. And so is homework, hard 

work and tests. Sounds grim, doesn’t it?  Not necessarily. 

Here’s a handful of examples in which British and American 

students prove that tests and homework can be fun, it’s only 

that some teachers don’t always have a sense of humour… 

1. Question: What ended in 1986? 

Answer: 1985. 

2. Question: Brian has 50 slices of cake. He eats 48. What 

has he now? 

Answer: Diabetes! 

3. Question: Steve is driving his car. He is driving at 6 feet 

/ second and the speed limit is 40 mph. Is Steve 

speeding? 

Answer: He could find out by checking his speedometer.  

4. Question: What do you do to change centimetres to 

metres? 

Answer: You take out ‘centi’. 

5. Question: Where was the American Declaration of 

Independence signed? 
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Answer: At the bottom. 

6. Question: Explain the phrase “free press”. 

Answer: When your mum irons trousers for you. 

7. Question: Imagine that you lived in the same time as 

Abraham Lincoln. What would you say to him or ask him?  

Answer: I’d tell him not to go to a play, ever! 

8. Question: What did Mahatma Gandhi and Genghis Khan 

have in common? 

Answer: Unusual names. 

9. Question: What is the highest frequency noise that a 

human can register? 

Answer: Mariah Carey. 

10. Question: Name six animals which live specifically in the 

Arctic. 

Answer: Two polar bears, three four seals. 

11. Question: Explain why the water molecule is polar. 

Answer: Because water is found in Antarctica and that’s 

where polar bears are found. 

12. Question: Joanna works in an office. Her computer is a 

stand-alone system. What is a stand-alone computer 

system? 

Answer: It doesn’t come with a chair. 

13. Question What happens during puberty to a boy? 

Answer: He says goodbye to his childhood, enters 

adultery. 

14. Question: What are three things you want to do in the 

future? 

Answer: 1. Get a girlfriend  2. Kiss her  3. Rule the world! 

15. Question: In a word, describe school: 

Answer: HELL 
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 Nauczyciel sprawdza zadanie domowe… 

- Otwórzcie zeszyty … Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

-To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 

 Na lekcji polskiego : 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok. 

 

 Mama pyta swojego syna : 

- Jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 

niczym nie wiem. 
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 Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Cos podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też 

szukaliśmy wspólnego mianownika! Że tez nikt go do tej 

pory nie znalazł… 
 

Czekamy na propozycje logo gazetki, jej nazwy oraz 

ciekawe artykuły! 
 

Wysyłajcie na adres teresa.moczyrog@gmail.com 

 

Autorzy najciekawszego logo gazetki zostaną 

nagrodzeni !!!  
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