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Patron Zespołu Szkół Technicznych – Ignacy Mościcki
Dzielnica miasta Tarnowa Mościce zawdzięcza powstanie i  swoją nazwę Ignacemu 
Mościckiemu1. Z jego inicjatywy na terenie dwóch podtarnowskich wsi Świerczkowa 
i Dąbrówki Infułackiej w roku 1927 rozpoczęto budowę Państwowej Fabryki Związ-
ków Azotowych i osiedla dla pracowników. Ignacy Mościcki był wówczas prezyden-
tem Rzeczpospolitej Polskiej. Jako ważny polityk i głowa państwa miał znaczący głos 
w sprawach istotnych dla rozwoju i przyszłości Polski. Mógł więc w praktyce zrealizo-
wać ideę, o której marzył od wielu lat – ideę rozwoju przemysłu chemicznego i budo-
wy nowoczesnej fabryki związków azotowych. Choć w Chorzowie istniała wówczas 
Państwowa Fabryka Związków Azotowych, Mościcki zdawał sobie sprawę jak istotne 
dla podniesienia kultury rolnictwa w środkowej Polsce jest powstanie w centrum kra-
ju podobnego zakładu produkującego nawozy azotowe. Wiedział również, że podjęcie 
realizacji tak ambitnego planu jest możliwe, ponieważ w 1922 roku wraz z zaledwie 
kilkoma współpracownikami musiał poradzić sobie i  zrobił to z  sukcesem, z  uru-
chomieniem fabryki chemicznej w Chorzowie. Niemcy, którzy w wyniku plebiscytu 
utracili miasto na rzecz Polski, zrobili co w ich mocy, by utrudnić działania nowym 
polskim właścicielom zakładu. Wywieźli więc dokumentację techniczną, zapasy su-
rowców; inżynierowie i technicy odmówili współpracy z Polakami. A jednak już po 
kilku miesiącach ciężkiej pracy fabryka chemiczna zarządzana przez polskich inży-
nierów i dyrektora Mościckiego osiągnęła poziom produkcji niemieckiej. Taki sukces 
był możliwy dzięki ich zaangażowaniu, energii, determinacji i wiedzy.

Warto pamiętać, że Ignacy Mościcki nie zawsze był mężem stanu. Choć w działal-
ność polityczną zaangażował się już jako młody człowiek i polityka miała znaczący 
wpływ na jego losy, nie tylko ona go fascynowała. Ważną częścią życia przyszłego 

1 Na temat postaci Mościckiego zob. S. M. Brzozowski, T. Jędruszczak, Mościcki Ignacy (1867–1946), 
„Polski Słownik Biograficzny” 1977, t. XXII/1, z. 92, s. 143–148; K. Kabzińska, Ignacy Mościcki, „Prze-
mysł Chemiczny” 1996, z. 10, s. 390–392. Na temat historii Mościc zob. http://www.moscicetpm.org/
index.php?id=moscice [10.11.2019].
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prezydenta była nauka.2Na politechnice w Rydze ukończył wydział chemii technicz-
nej, a  później rozwijał naukowy talent w  szwajcarskim Fryburgu. Na tamtejszym 
uniwersytecie poświęcił się przeprowadzaniu doświadczeń z  azotem, opracowując 
metodę uzyskiwania kwasu azotowego z powietrza i konstruując aparaturę do jego 
produkcji. Opatentowane wynalazki z dziedziny napięć elektrycznych umocniły na-
ukową renomę Mościckiego3. Był sławny, a wykorzystanie jego odkryć w przemyśle 
gwarantowało powodzenie finansowe. Jednak nie pozostał w Szwajcarii, opuścił Fry-
burg i wraz z rodziną wyjechał do Lwowa. Był rok 1912. Senat Politechniki Lwowskiej 
złożył profesorowi Mościckiemu propozycję objęcia katedry elektrochemii i chemii 
fizycznej. Profesor głęboko wierzył, że Polska wkrótce odzyska niepodległość i będzie 
potrzebowała starannie wykształconych obywateli, dlatego rozpoczął pracę na lwow-
skiej uczelni. Prowadził wykłady, uczył młodych ludzi, stworzył pierwszy we Lwowie 
instytut naukowo-badawczy zajmujący się problematyką naftową. To właśnie jego 
studenci i współpracownicy w wolnym już kraju będą wraz z profesorem Ignacym 
Mościckim tworzyć polski przemysł chemiczny.

2 Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą z archiwum ZST.
3 Zob. L. Suchowiak, W. Świętosławski, L. Wasilewski, Profesor Ignacy Mościcki. Życie i działalność na 

polu nauki i techniki, Warszawa 1934; W. Lampe, Zarys historii chemii w Polsce, Kraków, 1948, s. 21–22.

Ignacy Mościcki – patron Zespołu Szkół Technicznych2
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Istotną rolę w tej gałęzi przemysłu odegrał Tarnów. 18 stycznia 1930 roku prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki zjawił się w Tarnowie, by wziąć udział 
w uroczystości otwarcia Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Miasto nazwa-
ło nową dzielnicę na cześć głowy państwa Mościcami. Po poświęceniu fabryki miało 
miejsce uroczyste wejście na jej teren przedstawicieli wszystkich władz rządowych, 
wojewódzkich i miejskich przez bramę ozdobioną orłami i kłosami zbóż, symboli-
zującymi przyszłe plony uzyskane przy udziale nawożenia i  stosowania nawozów 
sztucznych w tym zakładzie produkowanych. Nie była to ostatnia wizyta prezyden-
ta w Tarnowie. Po latach w swojej Autobiografii Mościcki wspominał: „Odwiedzałem 
chętnie Mościce, bo za każdym razem miałem możność zwiedzania nowych części, 
rozbudowującej się bezustannie wytwórni.”4 Mościce były znakiem rozwijającej się 
nowoczesności.

Początki i historia Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego
Fabryka w Mościcach potrzebowała oprócz inżynierów i kadry technicznej wykwa-
lifikowanych robotników, majstrów, laborantów, dlatego już od 1931 organizowano 
dla nich kursy zawodowe, na których kształciło się każdego roku wielu pracowników. 
Wkrótce pomyślano więc o utworzeniu szkoły rzemieślniczej. Przy zbiegu ulic Lipo-
wej i Topolowej do drewnianego budynku administracji fabryki zaczęła przychodzić 
na lekcje młodzież pracująca w zakładzie, a po II wojnie światowej wszyscy, którzy 
chcieli uczyć się najpierw w Prywatnym Męskim Gimnazjum Mechanicznym, Elek-
trycznym i  Chemicznym ZFZA, później w  Trzyletniej Mechanicznej, Elektrycznej 
i Chemicznej Szkole Przemysłowej P.F.Z.A. w Mościcach. Przez cztery pierwsze po-
wojenne lata szkoła nadal mieściła się w niewielkim budynku administracji fabryki, 
wynajmowała też sale w miejscowej szkole powszechnej. Ale już w 1949 roku mło-
dzież i nauczyciele przekroczyli progi nowego budynku i zaczęli naukę w przestron-
nych salach oraz dobrze wyposażonych, dzięki Zakładom Azotowym, pracowniach.

W  ciągu kolejnych lat zmieniały się nazwy szkoły, ale niezmienne pozostawały 
jej związki z Zakładami Azotowymi, główne kierunki i wysoki poziom kształcenia. 
Z  biegiem czasu powstawały nowe laboratoria chemiczne, pracownie elektryczne, 
pomiarów i  automatyki, językowe. Wybudowano aulę, salę gimnastyczną, boisko, 
a w 1988 roku nowy budynek, w którym urządzono pracownie techniczne. Techni-
kum niezmiennie przez dziesięciolecia cieszyło się renomą w Tarnowie i sąsiadują-
cych z miastem powiatach (w latach sześćdziesiątych o jedno miejsce w klasie ubie-
gało się 5–6 osób).

4 I. Mościcki, Autobiografia, Warszawa 1993. Zob. też: http://tradycja.zst.tarnow.pl/strony/moscicki.
html [06.11.2019].
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Na życie szkoły podobnie jak całego społeczeństwa wpływała historia. W  latach 
50. wychowanie młodzieży poddano zabiegom ideologizacji, odbywały się apele, uro-
czystości ku czci rewolucji październikowej, czyny społeczne, założono koło Związ-
ku Młodzieży Socjalistycznej. Kronikarz szkolny pisał patetycznie, pełen socjali-
stycznego zapału: „My, młodzież, doceniając doniosłość Rewolucji Październikowej, 
w realizacji Planu 6-letniego w ramach czynu społecznego wykonaliśmy w ciągu br. 
2387  junakodniówek zamiast 1500 zobowiązanych. Zobowiązujemy się uroczyście 
w dniu dzisiejszym, tj. 7 XI 1950 jako w 33 rocznicę Rewolucji Październikowej wytę-
żyć wszystkie siły nad podniesieniem wydajności pracy, jak też wyszkolić się na peł-
nowartościowych obywateli”5. Również w następnej dekadzie socjalistyczne państwo 
chciało mieć kontrolę nad prywatnym czasem młodzieży, przywiązywało więc ogrom-
ną wagę do pozalekcyjnych zajęć. W szkole działało wówczas 16 różnych zespołów 
i kół zainteresowań, duży zespół muzyczny, orkiestra. Technikum Chemiczne tak jak 
w latach pięćdziesiątych6 nadal osiągało świetne wyniki, uczniowie byli olimpijczyka-
mi różnych przedmiotów: fizyki, chemii, wiedzy technicznej, wiedzy o Polsce i świecie 
współczesnym. Goście, którzy odwiedzili Technikum Chemiczne w 1966, by wziąć 

5 Kronika szkolna, rok 1950. W innym miejscu z dumą donosił: „Znakiem czasu są też odwiedziny 
gości zagranicznych z bratnich krajów demokracji ludowej: Węgrów, Jugosłowian, Kubańczyków.”

6 „Gazeta Krakowska” 29 września 1959 r. pisała o szkole: „Technikum należy do jednych z najlep-
szych w Polsce.”

Profesor K. Abratowski i szkolna orkiestra – lata 60. XX wieku
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udział w uroczystości przekazania sztandaru ufundowanego przez Zakłady Azotowe, 
w przemówieniach podkreślali, jak wielu absolwentów szkoły można odnaleźć wśród 
pracowników wyższych uczelni, działaczy społecznych, wojskowych, kierowników za-
kładów przemysłowych.

W 1975 roku Technikum Chemiczne wzbogaciło się o nową halę sportowej odda-
ną na użytek tarnowskiej młodzieży, nie tylko szkół zawodowych, ale całej dzielnicy 
i miasta. Fakt ten zbieg się z przyznaniem tytułu najbardziej usportowionej szkoły 
w powiecie.

Po raz kolejny, w roku 1982, zmieniono nazwę szkoły i jej strukturę na Zespół Szkół 
Technicznych Zakładów Azotowych im. Feliksa Dzierżyńskiego. Dzięki osiągnięciom 
uczniów i organizacji wielu ciekawych zajęć pozalekcyjnych szkoła jako jedyna w wo-
jewództwie została przyjęta do Klubu Otwartych Szkół i Klubu Przodujących Szkół. 
O  sukcesie szkoły stanowili uczniowie i  nauczyciele, którzy potrafili wykorzystać 
zdolności i potencjał młodzieży. Pedagodzy dali świetną lekcję obywatelskiej aktyw-
ności, odwagi i godności jesienią 1980 roku, zakładając Związek Nauczycielski NSZZ 
„Solidarność”.

Polska po okresie stanu wojennego i marazmu lat 80. odzyskała niepodległość. Na-
deszły nowe czasy, w kraju i w szkołach zmieniano gwałtownie rzeczywistość. Już na 
początku lat 90. nauczyciele angażowali uczniów w działania, które miały kształcić 
wrażliwość, wprowadzać w świat wartości dotychczas pomijanych. Organizowali Ty-
dzień ekologiczny w szkole, Szkolne Dni Kultury. Młodzież przygotowywała wydarzenia 
lub brała w nich udział, spotykała się z działaczami społecznymi, podróżnikami, ludź-
mi kultury. Uczniowie ZST zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, w konkursie 
Technik 2005, a w konkursie Tarnowskiego Oddziału Elektryków Polskich prace ma-
turzystów zdobywały najwyższe miejsca.

Zespół Szkół Technicznych prowadzony od 2005  roku przez dyrektora Krzysz-
tofa Kołacińskiego podejmował wiele ważnych działań i  realizował kolejne projek-
ty – wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolski XXIII finał Wiedzy 
Technicznej, Erasmus, Leonardo, Diversity, Eduscience. Rozpoczął współpracę z fir-
mami: obok głównego partnera Grupy Azoty S. A. pojawiły się inne podmioty – Gaz 
System S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Wsparcie, Firma Satel, ASTOR, Za-
kłady Mechaniczne „Tarnów” S. A. Jako partnerzy naukowi i edukacyjni ze szkołą 
nawiązały kontakty – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Politechni-
ka Rzeszowska, Zespół Szkół Technicznych w Puławach, Centrum Kształcenia Tech-
nicznego w Veszprem. Szkołę zaczęły również wspierać stowarzyszenia i organizacje 
techniczne: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Fundacja im. 
Ignacego Mościckiego.
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4  czerwca 2001  roku odbyły się uroczystości związane z  nadaniem Zespołowi 
Szkół Technicznych imienia Ignacego Mościckiego. Wybór na patrona Prezydenta II 
RP, a jednocześnie wybitnego naukowca, wynalazcy, wspierającego i organizującego 
wielkie przedsięwzięcia przemysłowe, które przyczyniły się do rozwoju kraju i Tarno-
wa oraz były początkiem historii Mościc – wydał się społeczności szkoły związanej od 
początku swojego istnienia z Fabryką – oczywistym. Tablica z wizerunkiem Ignacego 
Mościckiego umieszczona w głównym gmachu ZST przy ul. Kwiatkowskiego 17 przy-
pomina mieszkańcom Tarnowa postać fundamentalną dla powstania ważnej dzielni-
cy miasta.

Zespół Szkół Technicznych – dziś
Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego zajmuje niezmiennie od dzie-
sięcioleci wysoką pozycję wśród szkół technicznych regionu tarnowskiego, lokując się 
wg rankingów tygodnika „Perspektywy” w pierwszej dwusetce techników w Polsce. 
Uczniowie co roku uzyskują wysokie wyniki z  egzaminów maturalnych i  zawodo-
wych. Szkoła kształci w zawodach: technik technologii chemicznej, technik analityk, 
technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik 
fotografii i multimediów.

Renoma szkoły, jej pozycja w środowisku budowana jest dzięki nauczycielom, z któ-
rych część to pracownicy firm i wyższych uczelni; dzięki współpracy z pracodawca-

Budynek główny ZST przy ulicy Kwiatkowskiego
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mi – Grupą Azoty S.A., uczelniami wyższymi – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Tarnowie, Politechniką Rzeszowską, z organizacjami naukowo-technicznymi – Na-
czelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzysze-
niem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Partnerzy wpierają szkołę, 
wyposażając ją w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie na wysokim pozio-
mie, wspierają patronatem naukowym, zapewniając uczniom kontakt z najnowszymi 
informacjami technicznymi, prowadząc zajęcia wykraczające poza program, rozwija-
jące zainteresowania techniczne, poszerzające horyzonty zawodowe.

W Zespole Szkół Technicznych młodzież uczy się nie tylko na lekcjach, zajęciach, 
wykładach. Szkoła organizuje cykliczne wydarzenia, rozbudzające zainteresowania 
i  inspirujące do pogłębiania wiedzy. Podczas Dni Techniki ZST zaproszone firmy 
przedstawiają najnowsze rozwiązania techniczne mające zastosowania w  różnych 
dziedzinach życia; uczniowie natomiast mogą się wówczas pochwalić swoimi osią-
gnięciami, prezentują własne pomysły i rozwiązania techniczne. Motto Dni Techni-
ki – „Od Technika do Inżyniera” – wyznacza drogę wielu uczniom ZST. Rozwój zawo-
dowy gwarantują wyjazdy na dwutygodniowe praktyki do Portugalii, Hiszpanii, na 
Węgry w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy projektu pracują w nowoczesnych 
firmach, uczą się i zdobywają doświadczenie na europejskim rynku pracy.

Równie ważne, jak staranne wykształcenie przyszłych techników, jest rozwijanie 
i wspieranie ich pasji i zainteresowań, które są różnorodne.

Tablica poświęcona patronowi szkoły w holu wejściowym
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Utalentowani muzycznie i wokalnie technicy mają do dyspozycji scenę auli i wystę-
pują podczas organizowanych kilka razy w roku przez Samorząd szkolny koncertów 
charytatywnych, mikołajkowych, świątecznych. Na tej samej scenie swoje możliwości 
pokazują w przedstawieniach i podczas gali aktorzy-amatorzy. Od 15 lat odbywają 
się gale wręczania nagród stylizowane na hollywoodzkie Oskary Ignasie. Statuetki 
przyznawane są w rozmaitych kategoriach (najczęściej niezwiązanych z nauką) barw-
nym postaciom ZST, uczniom, którzy zapisali się w historii szkoły. Scenariusz każdej 
kolejnej gali ma odmienną konwencję, oparty jest na innych motywach, zmieniają się 
kategorie, dopasowane do nagradzanych indywidualności.

Tradycją Zespołu Szkół Technicznych stały się organizowane od wielu lat Szkolne 
Dni Kultury. Przez cały tydzień stycznia lub lutego uczniowie wszystkich klas pre-
zentują pomysły, umiejętności, wiedzę z rozmaitych dziedzin, uczestniczą w popu-
larnonaukowych i kulturalnych wydarzeniach. Są to sesje polonistyczne prezentujące 
sylwetki i  twórczość pisarzy; konkursy literackie, filmowe, matematyczne, wiedzy 
o anglojęzycznych i niemieckojęzycznych krajach, quizy sportowe, gry ekonomiczne, 
spotkania z podróżnikami. Jeden dzień Szkolnych Dni Kultury poświęcony jest zawsze 
kulturze krajów Unii Europejskiej. Uczniowie klas pierwszych (a także chętni spośród 
klas starszych) przygotowują stoiska kulinarne, na których można częstować się po-
trawami, poznając nazwy, smaki, kształty, zapachy kuchni prezentowanych krajów. 
W drugiej części spotkania wyświetlane są prezentacje multimedialne opowiadające 
o państwach Wspólnoty.

Technicy analitycy i technolodzy chemiczni odbywają praktyki zawodowe między innymi w Grupie Azoty S.A.
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Bliskie spotkania z chemią to kolejne wydarzenie odbywające się w ramach Szkol-
nych Dni Kultury. Uczestnicy tej popularnonaukowej sesji oglądają efektowne pokazy 
chemiczne przygotowane przez uczniów techników analityków i  techników tech-
nologii chemicznej, słuchają wykładów zaproszonych gości między innymi z Grupy 
Azoty S.A. i PWSZ w Tarnowie. Mają szczególną okazję, by poznać fascynujący świat 
chemii i wpływ zjawisk chemicznych na życie codzienne. Energetyka wiatrowa, tech-
nologia materiałów, ekologia, smog, zanieczyszczenia wody, wykorzystanie związ-
ku fluoru w  medycynie  – to przykłady tematów omawianych w  zajmujący sposób 
podczas Bliskich spotkań z chemią. Wstrząśnięty błękit, Zegar jodowy, Duch w kolbie, 
Chemiczne jojo i Wielka piana – już same nazwy doświadczeń chemicznych prezento-
wanych przez uczniów zaciekawiają i wprowadzają laików w naukową rzeczywistość. 
Tydzień kultury to również spotkania na koncertach, kolejna sposobność zaprezen-
towania talentów muzycznych.

Dużym zainteresowaniem uczniów ZST cieszy się sport, w szkole uprawia się z suk-
cesem różne dyscypliny. Złote medale i mistrzowskie tytuły przywozili wielokrotnie 
z międzyszkolnych rozgrywek wojewódzkich koszykarze. Piłka siatkowa należy do 
najchętniej uprawianych gier zespołowych przez uczniów, ale także nauczycieli ZST. 
Szkoła organizuje Mistrzostwa ZST dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej, Turniej 
im. Józefa Urbaniaka, a reprezentacje uczestniczą w Licealiadzie, w Memoriale im. 
Stanisława Jedlińskiego, w okolicznościowych zawodach organizowanych przez Mło-
dzieżową Radę Miasta Tarnowa. Uczniowie ZST wielokrotnie zdobywali trofea w tur-

Aula ZST – tu odbywają się wszystkie uroczystości, koncerty, sesje naukowe
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niejach piłki ręcznej organizowanych w  Tarnowie i  województwie. Wielu naszych 
uczniów zostało później zawodnikami klubów sportowych w Tarnowie i w Polsce. Mi-
strzostwa Tarnowa w piłce nożnej uczniowie ZST wygrywają regularnie zarówno na 
boiskach trawiastych jak i w rozgrywkach halowej piłki nożnej (I miejsce: 2002, 2006, 
2010, 2015; II miejsce: 2004, 2005, 2011, 2013). Wielokrotnie tytuł mistrza Tarnowa 
lub srebrne medale zdobywali też biegacze i skoczkowie w dal. Efekty przynosi decy-
zja włączenia do zajęć klas drugich nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia dodatkowe 
dla uczniów pływających dobrze i bardzo dobrze pozwalają wyłonić reprezentantów 
na zawody międzyszkolne. Nieprzerwanie od początku rozgrywania takich zawodów 
nasi uczniowie zdobywają medale w pływaniu sztafetowym i indywidualnym. Wielu 
uczniów sędziuje zawody organizowane przez Polski Związek Pływacki, wielu pracu-
je podczas wakacji w charakterze ratowników na pływalniach i kąpieliskach. Wśród 
uprawianych sportów ważne miejsce zajmują także szachy. Wielu uczniów bierze 
udział w rozgrywkach organizowanych przez nauczycieli w szkole. Zainteresowanie 
sportem i zaangażowanie w różne dyscypliny przynosi wyniki. Tylko w I semestrze 
roku szkolnego 2019/2020  z  medalami z  Mistrzostw Tarnowa wrócili lekkoatleci, 
przełajowcy, z Mistrzostw Tarnowa w koszykówce 3x3 koszykarze, którzy zajęli też 
miejsce na podium w turnieju organizowanym dla szkół ponadpodstawowych przez 
krakowski AZS, koszykarki uplasowały się na 5 miejscu wśród piętnastu najlepszych 
drużyn Tarnowa, z tarczą z Licealiady wróciły też dwie drużyny szachowe.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
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Zainteresowanie aktywnością fizyczną przejawia się także uczestnictwem w raj-
dach. Organizuje je jesienią i  wiosną Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł”; 
w zimie jego członkowie i sympatycy wyjeżdżają na narty, a w lecie w góry na obo-
zy wędrowne. W  wielu imprezach organizowanych przez Klub mogą uczestniczyć 
niezrzeszeni uczniowie szkoły – w Jesiennym Rajdzie Górskim „Tramp”, majowym 
Szkolnym Rajdzie Górskim ZST czy w Szkolnych Dniach Turystyki. Duża część absol-
wentów, już jako studenci, osoby pracujące, wraz z  rodzinami wędrują po górach. 
Jednym z ważnych wydarzeń, w prawie ćwierćwiecznej historii Klubu, jest zdobycie 
przez członka „Wehikułu”  – absolwenta ZST z  roku 2012  – Tomasza Jaśkiewicza, 
29 września 2015 roku najwyższego szczytu Karpat.

Wiele projektów realizowanych w szkole zachęca do działania dla dobra innych, 
włączania się w akcje charytatywne, ekologiczne, wolontariat. Szkoła współpracuje 
z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami: z Polskim Czerwonym Krzyżem (Ho-
norowi Dawcy Krwi), Tarnowskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier, Towarzystwem 
Przyjaciół Mościc, Caritasem.

Uczniowie ZST aktywnie interesują się także ekologią. Szkolny Klub Eko – istnie-
je od wielu lat, lecz teraz, w obliczu klimatycznego kryzysu, jego działania nabrały 
szczególnego znaczenia. Od początku swojego istnienia angażował (i nadal angażu-
je) uczniów w działania na rzecz zwierząt i przyrody, uczył (i nadal uczy) wrażliwo-
ści i  refleksji nad każdym działaniem. Klub Eko włącza młodzież w akcje na rzecz 

Zajęcia w pracowni elektrycznej
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zwierząt (uczniowie zbierają karmę dla tarnowskiego Azylu, kwestują), organizuje 
spotkania edukacyjne z działaczami na rzecz praw zwierząt, aranżuje akcje sadzenia 
drzew, buduje budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy; uczy, jak żyć i postępować, by nie 
szkodzić środowisku i chronić przyrodę, namawia do uczestnictwa w ekologicznych 
konkursach. W pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele 
w ramach akcji Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu biorą udział w kon-
kursie Tour de ZST na największą liczbę kilometrów pokonanych na rowerze lub pie-
chotą. Ci, którzy wybierają we wrześniu ekologiczną komunikację mogą też uczestni-
czyć w konkursie But w drodze, fotografując swoją drogę do szkoły, sklepu, na trening.

Ważnym aspektem aktywności uczniów jest działalność dobroczynna. Młodzież 
działająca w Szkolnym Kole Caritas organizuje kiermasze charytatywne, w ciągu ca-
łego roku odwiedza chorych na oddziale opieki paliatywnej w Mościckim Centrum 
Medycznym, a  w  okresie świątecznym wystawia inscenizacje, zbiera pieniądze na 
Szlachetną Paczkę, współorganizuje misyjne koncerty. Około 120 litrów krwi każde-
go roku oddają uczniowie ZST będący członkami Szkolnego Koła HDK. To wynik re-
gularnych wspólnych wyjść krwiodawców do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
oraz udział w kampanii Drugie życie czy akcjach charytatywnych Szkolna Wampiriada, 
Oddaję krew potrzebującym. Młodzież ZST uczestniczy w szkoleniach prozdrowotnych 
i kursach pierwszej pomocy, które organizuje Szkolne Koło PCK. Od dwudziestu lat 

Najnowsza pracownia elektroniczna wyposażona przez firmę Satel
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z dużym powodzeniem bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK oraz 
Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Wszystkie te działania wpisują się w misję uczenia młodzieży, jednocześnie akty-
wizują szkolne środowisko. ZST tętni życiem. Na auli i szkolnych korytarzach często 
odbywają się akcje, spotkania, wydarzenia, które uczą i bawią jednocześnie, zapra-
szają do współuczestnictwa i  tworzą klimat ciekawego i  przyjaznego miejsca. ZST 
buduje swoimi działaniami przestrzeń świadomości społecznej – do najważniejszych 
zaliczyć należy promowanie kampanii przeciwko przemocy domowej Biała Wstążka 
czy obchody Światowego Dnia Walki z AIDS, a także inicjatywy propagujące postawy 
patriotyczne, jak chociażby koncert upamiętniający odzyskanie przez Tarnów, jako 
pierwsze miasto w Polsce, niepodległości w 1918 r.

Akcje społeczne i charytatywne to od dawna domena Szkoły. ZST promuje także 
wśród swoich uczniów czytelnictwo. Istotną rolę odgrywa w tym szkolna biblioteka, 
organizująca wyjazdy na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, jak i wewnątrz-
szkolne akcje zachęcające do czytania książek. Na internetowej stronie szkoły można 
znaleźć rekomendacje czytelnicze nauczycieli, a w ostatnim dniu nauki przed Bożym 
Narodzeniem w ramach akcji Książka pod choinkę podczas lekcji nauczyciele czytają 
fragmenty książek, które uważają za interesujące.

O tym, co ciekawego dzieje się w szkole, o ludziach, którzy ją tworzą, o kulturze 
i historii opowiadają redaktorzy gazetki szkolnej, noszącej tytuł „Technika”. Każdego 
roku do grona młodych dziennikarzy dołączają uczniowie klas pierwszych.

Pierwszoklasiści włączają się szybko w życie szkoły, ponieważ już na początku roku 
uczniowie klas starszych prezentują wszystkie rodzaje zajęć pozalekcyjnych, w któ-
re można się zaangażować. Integracji służą też inne działania: konkurs na logo klas 
pierwszych, które uczniowie wykonują wspólnie, ślubowanie, wycieczki po Tarnowie.

Starania, by budować dobre relacje, rozwijać talenty, wprowadzać w świat kultury, 
nauki, utrzymywać wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, sprawiają, że 
wielu byłych uczniów nadal życzliwie interesuje się szkołą. Czas w niej spędzony uwa-
żają za ważną część swojego życia. Dlatego, by dać możliwość działania sympatykom 
szkoły, w 2015r. powołano Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół 
Technicznych, jego celem jest promowanie tradycji, osiągnięć szkoły, dbanie o jej pre-
stiż. Spotkania przyjaznych szkole ludzi z obecnymi uczniami na zajęciach Warsztaty 
z Mistrzem, na których byli uczniowie opowiadają o swoich pasjach i pracy, łączą prze-
szłość z teraźniejszością, integrują, pokazują, jak ważne są dobrze wykorzystane lata 
szkolne dla osiągania sukcesów. Są też okazją, by absolwenci7, wśród których znajdu-
ją się znani sportowcy, artyści, naukowcy, dziennikarze, politycy, działacze społeczni, 

7 Spis wszystkich absolwentów zawiera jubileuszowa publikacja poświęcona szkole. Zob. Wykaz absol-
wentów, [w:] 85 lat ZST, praca zbior., zespół red. D. Lis, M. Kaczor, P. Kalita, Tarnów 2016, s. 161–220.
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mogli podzielić się swoimi pasjami, dokonaniami z obecnymi uczniami podczas spo-
tkań, które łączą pokolenia ZST.

Zespół Szkół Technicznych to szkoła, w której tradycja, historia spotyka się z no-
woczesnością, w  której spotykają się ludzie, w  której spotkać można się z  nauką. 
Głównym celem szkoły jest kształcenie zawodowe przyszłych techników. Jednak re-
alizacja tego celu nie przekreśla innych ważnych dążeń. To przede wszystkim wspie-
ranie talentów, predyspozycji uczniów i wskazywanie im możliwości rozwoju.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia dzieje ZST w  Tarnowie, ukazując postać patrona szkoły, jego 
dokonania dla nauki oraz Tarnowa. Na tle historii i tradycji szkoły zostają zaprezen-
towane jej współczesne dokonania edukacyjne, popularyzujące naukę, aktywizujące 
młodzież do poszerzania wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań.
Słowa kluczowe: szkolnictwo, nauka, rozpowszechnianie wiedzy, historia

Summary
The article presents the history of ZST in Tarnów, showing the figure of the school’s 
patron, his achievements for science and Tarnów. Against the background of the hi-
story and tradition of the school, its contemporary educational achievements are 
presented, popularizing science, activating young people to broaden their knowled-
ge, skills and interests.
Keywords: education, science, dissemination of knowledge, history


