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Wywiad z Panią Dyrektor
mgr Dorotą Lis

1 . Dlaczego wybrała Pani Dyrektor pracę w naszej szkole ?
Zwykle jest odwrotne, to praca wybiera nauczyciela. Ponieważ ja nie

jestem z Tarnowa przeprowadziłam się tutaj. Szukałam etatu i okazało się,
że w naszej szkole był wolny, więc zaczęłam pracę. Należę do ludzi, którzy
przywiązują się do miejsc i do ludzi, więc już zostałam.

2. Praca w ZST daje Pani satysfakcję zawodową ?
Ktoś kiedyś powiedział: „Nie jest się szczęśl iwym, tylko się bywa

szczęśl iwym”.To nie jest tak, że cały czas odczuwam satysfakcję, ale są takie
momenty, chwile, gdzie rzeczywiście mogę powiedzieć,

fot. zbiory prywatne



że jestem zadowolona i ze swojej pracy, wyników szkoły. I…. miewam
satysfakcję zawodową. :)

3. Kim jest trudniej kierować: uczniami czy nauczycielami ?

Och, długo myślałam nad tym pytaniem… Czasem, gdy wracam do domu
mówię do męża: „Boże, Ci nauczyciele są jeszcze gorsi niż uczniowie”.
Ale to jest bardzo różnie, tak jak są klasy, do których idę z wielką
przyjemnością i rzeczywiście z radością prowadzę te zajęcia. Uczniowie
mnie uskrzydlają , kiedy wychodzę od nich czuję, że mogę góry przenosić,
tak samo jest z nauczycielami. Są bardzo różni, niektórzy wspierają mnie,
nadajemy na tych samych falach i właśnie inspirują mnie. Są też tacy
(mówiąc obrazowo) wysysający całą energię.

4. Jak ocenia Pani Dyrektor naszych uczniów?

Nasi uczniowie, tak jak każde pokolenie, ma swoje problemy i ja
absolutnie nie narzekam na współczesną młodzież zwłaszcza, że mam teraz
trójkę dzieci w waszym wieku. Także wiem, że borykają się z różnymi
problemami, doceniam natomiast to, że młodzież w technikum ma bardzo
dużo nauki, o wiele więcej niż młodzież w liceum. Ten stereotyp, który
mówi, że gorsi uczniowie idą do technikum jest błędny, absolutnie się z nim
nie zgadzam. Uważam, że trzeba być o wiele bardziej pracowitym, zdolnym,
ponieważ jest trudniej.W technikum młodzież wie, czego chce.Wie, jakie
ma aspiracje, do czego dąży. Do liceum często chodzą Ci, którzy nie wiedzą
kim chcą zostać w życiu. Także macie nad nimi przewagę, mogę
powiedzieć… (śmiech).

5. Co sądzi Pani Dyrektor o usytuowaniu placówki ?

Nie mam z tym żadnego problemu. Absolutnie nie zgadzam się z tym, że
jesteśmy szkołą na peryferiach. Mościcie są piękną dzielnicą, to że jesteśmy
koło Azotów jest naszym plusem i tak naprawdę to nie ma żadnego
znaczenia.



Jeżeli ktoś wybiera szkołę ze względu na to gdzie jest położona, czy to jest
1 km czy 5km dalej, to popełnia błąd. Szkołę wybiera się pod względem tego
jak dobry zawód może się zdobyć, a nie gdzie leży. Jeśl i ktoś tak patrzy na
to, to… już jego problem.

6. Czym jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST ?

Pomysł był taki, żeby wykorzystać tych naszych Absolwentów do tego,
żeby pomagali szkole, a oni czują się z nią związani.Wracają do niej, często
jest tak, że wracają często Ci starsi absolwenci i chcą mieć takie miejsce,
gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą podziel ić się swoim doświadczeniem. Ja
byłam pod wrażeniem, kiedy w maju tego roku przyjechała cała klasa
elektryków, którzy kończyli dokładnie 50 lat temu naszą szkołę. Na 24
Panów przyjechało 21 . To był piękny sobotni dzień, każdy zasypywał mnie
opowieściami o szkole, wspominali nauczyciel i , opowiadali anegdoty, czuli
się związani ze szkołą, ze sobą.Takich ludzi warto wokół szkoły zgromadzić.
To Stowarzyszenie ma być takim miejscem, gdzie oni będą pomagali szkole,
a i szkoła będzie o nich pamiętać.

7. Czy chciałaby Pani Dyrektor zmienić coś w naszej szkole ?

O tak, chciałabym nareszcie, żeby nie było żadnych problemów
finansowych, żebyście mieli lepsze pracownie, żeby było więcej pieniędzy na
wycieczki, na organizację różnych imprez i projektów. Przydałby się taki
św. Mikołaj z workiem pieniążków, wtedy będziemy zmieniać. Sami byśmy
to zrobil i , tylko żeby były pieniążki.

8. Czy uczniowie przez wyjazdy zagraniczne faktycznie

zwiększają swoje szanse na zatrudnienie ?W jaki sposób ?

Myślę, że na pewno, tak jak teraz na Węgrzech. W firmie węgierskiej,
niekoniecznie pracodawcy mówią tam po angielsku czy niemiecku, mówią
tylko po węgiersku. Jeśl i Ci uczniowie sobie tam radzą,



dogadują się i ciężko tam pracują, to to jest dla nich taki bodziec, że oni
potem ze wszystkim sobie dadzą radę. Doświadczenie zawodowe i to
jeszcze w takich trudnych warunkach i w innym środowisku naprawdę daje
zastrzyk energii na całe życie.

9. Czy w tym roku szkolnym lub przyszłym będą organizowane

wyjazdy zagraniczne dla innych klas ?

W maju wyjeżdża do Portugalii całkiem spora grupa uczniów i
nauczyciel i . Cały czas to organizujemy, piszemy projekty. Plany są bardzo
szerokie, może Anglia, jak się uda. My robimy wszystko, koleżanki piszą
projekty, no i mamy nadzieję, że będą przychodzić oferty, także widzimy
same korzyści z tego i mamy nadzieję, że uda się to rozszerzyć na inne
specjalności, czyli chcemy wysyłać informatyków, analityków, wszystkich, że
tak powiem.Współpraca się rozwija, więc będzie coraz więcej wyjazdów
na pewno.

1 0. Jak ocenia Pani Dyrektor wyniki egzaminów zawodowych w

naszej szkole ? Czy uważa Pani, że mogłyby być jeszcze wyższe ?

Jeśl i powiem, że zawsze może być lepiej, to pewnie stwierdzicie, że to
truizm. Myślę, że robimy dużo żeby były coraz lepsze, ale oczywiście
zawsze pozostaje niedosyt. Mam takie poczucie, że uczniowie mogą z siebie
dać więcej no i nauczyciele pewnie też.Wszyscy możemy popracować nad
tym, aby w rankingach, do których trafiamy, być coraz wyżej.Także myślę, że
może być jeszcze lepiej.

1 1 . Czy na Boże Narodzenie Pani osobiście zajmuje się

wypiekami i przygotowaniem potraw ?

Zawsze osobiście wysyłam męża do cukierni, także zawsze on kupuje
ciasta. Nie piekę, nie lubię i niekoniecznie muszę, że tak powiem, spożywać
te słodkości (śmiech). Za to mąż zawsze przynosi pyszne ciasta.



1 2. Czy ubiera Pani samodzielnie choinkę czy nadzoruje jej

ubieranie ?

Nie lubię ubierać choinki, nigdy tego nie robiłam, zawsze robią to moje
dzieci, nawet jak były malutkie to ubierały ją razem z mężem. Mąż wieszał
banieczki, a dla mnie- niestety- zostaje ta czarna robota, czyli potem ją
rozbieram, chowam do pudełka. Zawsze ją ubierają oryginalnie i tak już
zostaje.

1 3. Jakie są ulubione sporty zimowe Pani Dyrektor ?

No to tak: książka przed telewizorem i dobry film….A tak na serio to
1 0 lat temu stwierdzil iśmy z mężem, że dobrze by było nauczyć się jeździć
na nartach, więc zabraliśmy nasze dzieciaki na stok, całą naszą trójkę plus
my. Nasza nauka trwała troszkę dłużej, dzieci nauczyły się szybciej, a teraz
już ich nie doganiamy.Ale owszem jeżdżę na nartach, byliśmy w Dolomitach
włoskich. Są tam piękne trasy, piękne słońce i można tam wypocząć.. U nas
niestety zimy ostatnio były takie, że niestety nie można na tych nartach za
bardzo szusować.W tym roku może będzie lepiej, miejmy nadzieję.

Rozmawiali: Katarzyna Łachut, Dominik Kiwior i MichałWaśko



Osobowość szkoły
w tym numerze prezentujemy sylwetkę

Mateusza Różańskiego z klasy 3 Ib

MPJ w Lekkoatletyce fot. zbiory prywatne

Czy możesz się przedstawić ?

Nazywam się Mateusz Różański, jestem uczniem klasy I I I Ib, mam 1 8 lat
i trenuję w klubie lekkoatletycznym KU AZS PWSZ wTarnowie, skaczę
w dal.

Dlaczego wybrałeś naszą szkołę ?

Przed wyborem szkoły byłem pewien, że na pewno będzie to technikum.
Wybrałem Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w
Tarnowie, ponieważ większość osób polecała mi tą szkołę.



Właśnie dzięki tej szkole znalazłem się w klubie KU AZS PWSZ
wTarnowie, gdzie aktualnie trenuję.

Czym zajmujesz się po zajęciach szkolnych?

Po zajęciach szkolnych swój wolny czas poświęcam na treningi, które
odbywają się na hali sportowej "Jaskółka" lub na stadionie
lekkoatletycznym w Mościcach. Moje treningi trwają około dwóch godzin.
Na tych zajęciach skupiam się głównie na udoskonalaniu techniki skoku w
dal.

Jak to się stało, że zainteresowałeś się lekkoatletyką ?

Opisz początki.

Zaczęło się od czasów gimnazjum, gdzie starałem się reprezentować
szkołę w każdej dziedzinie sportowej.W 3 klasie gimnazjum brałem udział
w gimnazjadzie lekkoatletycznej, która odbyła się na stadionie
lekkoatletycznym w Mościcach. W skoku osiągnąłem wynik 5,60m
i zdobyłem 1 miejsce. Z tym wynikiem awansowałem do
międzywojewódzkich zawodów lekkoatletycznych w Krakowie, zdobyłem
tam brązowy medal. Gdy zacząłem naukę w ZST, wziąłem udział w
licealiadzie, w skoku w dal zająłem 1 miejsce.Wówczas JarosławWałaszek
(mój aktualny trener) powiedział, że widzi we mnie talent i zaproponował
mi abym u niego trenował. Od tamtej pory trenuje 6 razy w tygodniu, co
przekłada się oczywiście na wyniki. Zaczynając z wynikiem 5,60m, aktualnie
skaczę 7,1 2m, co daje mi 5 wynik w Polsce.

Co najbardziej podoba ci się w lekkoatletyce ?

Przede wszystkim jest to sport indywidualny i osiągnięty wynik na
zawodach zależy ode mnie samego. To, w jaki sposób angażujemy się w to
co robimy przekłada się na nasze wyniki.



MPJ w Lekkoatletyce fot. zbiory prywatne

Co Cię motywuje ?

Moją motywacją jest trener, który od samego początku starał się o to
abym chodził na każdy trening i solidnie ćwiczył.

Opowiedz jak ta pasja wpłynęła na twoje życie, czy coś się w

nim zmieniło, czy coś zyskałeś, coś straciłeś?

Nie ukrywam, że poświęciłem się lekkoatletyce. Treningi mam codziennie
po szkole i trwają zwykle do godziny 1 6:30 przez co mam mniej czasu na
przyjaciół oraz naukę. Ale trenowanie tej dyscypliny sportowej to nie tylko
minusy. Jeżdżąc na obozy kadry Małopolski do której należę, poznałem
świetnych ludzi, którzy wspierają mnie na każdych zawodach
lekkoatletycznych.



Czy wiążesz ze swoją pasją plany na przyszłość?

Tak, oczywiście że chciałbym trenować cały czas i skakać w dal na
wysokim poziomie, lecz lekkoatletyka to dosyć kontuzyjny sport, w którym
nigdy nic nie wiadomo i każde skręcenie kostki czy naciągnięcie mięśnia
powoduje przerwę w trenowaniu.

Z czego do tej pory jesteś w swoim życiu najbardziej dumny ?

Jakie są twoje największe osiągnięcia ?

Największym moim osiągnieciem jest:
- 7 miejsce na mistrzostwach polski w skoku w dal,
- 5 miejsce na mistrzostwach polski w sztafecie 4x400m
- 1 miejsce na mistrzostwach polski AZS w trójskoku (są to

ogólnopolskie rozgrywki sportowe, organizowane przez Akademicki Związek

Sportowy dla klubów uczelnianych oraz międzyuczelnianych i środowiskowych,

mające na celu wyłonienie najlepszego z nich)

- 2 miejsce na mistrzostwach polski AZS w skoku w dal,
- 1 miejsce na mistrzostwach województwa w skoku w dal, trójskoku
oraz sztafecie 4x100m.

Rozmawiała: mgr Beata Kotaś

fo
t.
zb

io
ry

p
ry
w
a
tn
e



Sezon grzewczy w pełni. Z nim do przestrzeni naszego życia wrócił
trujący smog, spowodowany w dużej mierze właśnie niską emisją, czyli po
prostu dymem wydobywającym się z kominów naszych domów. Problem
bagatelizowany przez dziesięciolecia, od kilku lat coraz częściej pojawia się
w mediach, zwykle w związku z biciem przez Polskę kolejnych
niechlubnych rekordów zanieczyszczenia powietrza. Powoli rośnie jednak
świadomość społeczna na temat dramatycznych skutków, jakie dla naszego
zdrowia mają substancje takie jak pyły zawieszone PM1 0 czy PM2,5.
Dużą rolę w uświadamianiu Polaków można przypisać działalności takich
organizacji jak „Polski Alarm Smogowy”. Oto kilka faktów, które PAS
przytacza na swojej stronie internetowej:
• Bułgaria, Polska i Słowacja – te trzy kraje stają na tegorocznym podium
najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. To właśnie tutaj
w powietrzu zanotowano najwyższe stężenie pyłów PM2,5.
• Okazuje się, że 6 z 1 0 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii
Europejskiej znajduje się w naszym kraju, zaś zanieczyszczenie powietrza
jest w Polsce przyczyną ok. 45 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.

Smog atakuje



• Norma dla średniego stężenia dobowego PM1 0 wynosi 50 µg/m3.
Wartość ta nie powinna być przekraczana więcej niż 35 razy w roku, ale w
wielu polskich miejscowościach limit dni z przekroczeniami wyczerpany
jest zazwyczaj już w pierwszej połowie lutego...W Krakowie zdarzały się
średnie godzinne stężenia PM1 0 przekraczające 1 200 µg/m3 czyli z grubsza
takie jak najwyższe notowane w Pekinie. Mniejsze, ale wciąż bardzo
wysokie, utrzymujące się czasem przez wiele godzin "pekińskie" stężenia,
rzędu 200-800 µg/m3 nierzadko można spotkać w sezonie zimowym w
wielu miejscowościach Małopolski i Śląska. Są to stężenia zagrażające nie
tylko zdrowiu, ale w przypadku niektórych osób wręcz życiu, i to już przy
stosunkowo krótkiej ekspozycji.
• Stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w Krakowie należą do jednych
z najwyższych w Polsce i nawet ośmiokrotnie przekraczają dozwoloną
roczną normę. Jeśl i przełożymy tą ilość benzo[a]pirenu na ilość tej
substancji w papierosach, to okaże się, że każdy mieszkaniec Krakowa, przy
niezbyt aktywnym trybie życia, rocznie wdycha ilość benzo[a]pirenu
odpowiadającą ilości znajdującej się w 3741 papierosach.
• Smog powoduje nie tylko podrażnienie układu oddechowego czy oczu.
Może on też prowadzić do tak poważnych schorzeń jak zmiany
anatomiczne w mózgu, Alzheimer, nadciśnienie tętnicze, niewydolność i
zawał serca, astma, rak płuc, bezpłodność czy obumieranie płodu.

mgr Beata Kotaś



Sport w ZST
w tym numerze prezentujemy sylwetkę
Wojtka Płanety - szachisty z klasy 3 N.

Wojtku, jesteś bardzo

spokojnym, mówiąc językiem

nauczyciela - grzecznym

uczniem. Nie chwalisz się

swoimi osiągnięciami.

A przecież w szachach

osiągasz duże sukcesy.

Czy mógłbyś powiedzieć

czytelnikom coś więcej o

sobie ?

Naukę podstaw gry w szachy
zacząłem w wieku 6 lat. Uczyliśmy
się razem z babcią.W Internecie
znaleźl iśmy zasady i realizowaliśmy
je w praktyce grając ze sobą.

Później znalazłem jakiś turniej dla amatorów w Tarnowie. Pierwsze
turnieje nie przynosiły mi sukcesów, w końcowych wynikach byłem
„w tyle”. Ale nie poddawałem się. Parę lat później poznałem mojego
trenera (cały czas doskonalę się pod jego kierunkiem), zapisałem się do
niego i to głównie jemu zawdzięczam moje dotychczasowe sukcesy.

W 201 3 roku dostałem się do mistrzostw Polski w kategorii do 1 6 lat.W
półfinale mistrzostw Polski uzyskałem 4 miejsce. Mistrzostwa odbyły się
rok później w Jastrzębiej Górze. Poziom był bardzo wysoki i niestety nie
znalazłem się na podium.



Ale później zrealizowałeś swoje marzenia?

Tak, w tym roku klub szachowy z Trzebini wypożyczył mnie na rozgrywki
w I l idze juniorów.Tam spełnil iśmy nasze zamiary i utrzymaliśmy się w I
l idze zajmując 5 miejsce na 1 0 drużyn.

A jeżeli chodzi o rozgrywki indywidualne?

Od 5 klasy podstawówki regularnie, co roku biorę udział w mistrzostwach
tarnowskich szkół. Prawie zawsze zdobywam I miejsce. Prywatnie, staram
się regularnie ćwiczyć grę w szachy.To bardzo rozwija myślenie
i koncentrację. Ćwiczę np. zadania taktyczne polegające na znalezieniu w
danej pozycji mata w pięciu ruchach.Analizuję swoje pozycje i wyciągam z
nich wnioski. Obserwuję też partie najlepszych szachistów.
Jeżdżę na różne turnieje szachowe w Polsce. Czasami udaje mi się wygrać
nagrodę pieniężną, a czasami pozostaje tylko satysfakcja z ładnych partii.

Rozmawiała: mgrTeresa Moczyróg

- Za kolebkę szachów uznawane

są Indie.Według źródeł pisanych

gra ta była już znana w Persji w

latach 70.VI wieku n.e.

- Największa ewolucja nastąpiła

po pojawieniu się gry w Europie,

nastąpiły wówczas zmiany

najbardziej przypominające

współczesną grę w szachy (m.in.

zmieniono reguły gry,

dopracowano zasady poruszania

się bierek).

- 20 lipca jest obchodzony

Międzynarodowy Dzień Szachów

D.H.



Historia
Moto-klubu ZST

Klub powstał w 201 0 roku z inicjatywy uczniów i nauczyciel i naszej
szkoły. Zaczęło się od spotkań na parkingu przyszkolnym, który co roku, z
nastaniem dobrej pogody zapełniał się wieloma jednośladami w postaci
skuterów, motorowerów czy rowerów.
Wymiana doświadczeń związanych z naprawą, częściami zapasowymi,
odnawianiem czy zakupem jednośladu zaowocowała nadaniem grupie
użytkowników tych pojazdów nazwy "Moto-klubu ZST". Klub jest otwarty
dla wszystkich miłośników i pasjonatów szeroko pojętej motoryzacji, dla
tych, którzy kochają dwa, cztery i więcej kółek. Może do niego dołączyć
każdy kto ma chęci, zacięcie, pasję czy hobby.
Do tradycji klubu weszła organizacja wiosennych i jesiennych rajdów
rowerowych oraz motorowerowych.
W 201 6 roku klub zaczyna istnieć od nowa. :)

Przygotował: Bartosz Blacha, kl. 1 Ib



Spokojny tryb życia
i zdolność do regulacji
temperatury ciała
czyni leniwce
mistrzami powolności.



• Dziwne kwantowe
zjawisko - splątanie -
może stanowić drogę
na skróty między
odległymi czarnymi
dziurami.

• Parowóz Pm36-1 to
pierwszy przykład
zastosowania kształtów
aerodynamicznych w
historii polskiego
kolejnictwa.
Wybuch I I wojny
światowej pokrzyżował
plany wdrożenia
lokomotywy do
seryjnej produkcji.

• Arrinera Hussarya GT
- samochód sportowy
produkowany przez
polską markę Arrinera.
(SilnikV8 o poj. 7 litrów, 505

KM, moment obrotowy 652

Nm)

Hussarya GT to
całkowicie polski
projekt, w którym
większość elementów
powstaje w Polsce.



• W grudniu Jasiu napisał pocztówkę do św. Mikołaja.
- „ Mikołaju, nie mam bogatych rodziców. Proszę Cię przynieś mi rower
górski i klocki Lego.”
Na poczcie jedna z urzędniczek przez przypadek przeczytała pocztówkę.
Zrobiło jej się żal chłopca i pokazała kartkę kolegom z pracy. Wszyscy
postanowil i mu zrobić niespodziankę więc złożyli się na klocki. Za tydzień
ta sama urzędniczka czyta drugi l ist od Jasia:
-„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewno mi na poczcie ukradli”.

• Jasiu mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałem Ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeżeli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu, kupiłem Ci już perfumy.

• Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

• Mamo, choinka się pali! - woła Jasio
z pokoju do mamy zajętej w kuchni.
- Choinka się świeci, a nie pali -
poprawia mama.
Za chwilę chłopiec krzyczy:
- Mamo, mamo, firanki się świecą!



• Święta. Dwie blondynki jadą po choinkę.Wjeżdżają do lasu, wychodzą z
samochodu. Po kilku godzinach brnięcia w śniegu jedna z nich mówi:
-Wiesz co? Zimno mi... Może weźmy pierwsza lepsza choinkę, nawet jeśl i
będzie bez bombek?

• - Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
- Merry Christmas.
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