


W listopadzie 1959 roku 

w Szkole Przysposobienia Zawodowego w Zakliczynie 

zabrzmiał po raz pierwszy dzwonek, 

ogłaszając rozpoczęcie nauki.



W tym roku mija pół wieku od tego 

wydarzenia. 

Czas szybko biegnie,

wspominamy z sentymentem to, co za nami.

W sposób szczególny myślimy o wszystkich,

którzy tu pracowali, 

o naszych absolwentach, ich rodzicach

i licznych przyjaciołach szkoły.

Mocno wierzymy, że udało nam się stworzyć 

piękną historię...



A zaczęło się tak...



Zainicjowana w 1959 roku Szkoła mieściła się w 

budynku szkoły podstawowej w Rynku.

To właśnie w tym budynku tkwią nasze korzenie...



Nauka w 2-letniej Szkole Przysposobienia Zawodowego

odbywała się w godzinach popołudniowych. 

Szkoła kształciła młodzież w dwóch kierunkach: 

•krawiectwo – dla dziewcząt,

•szewstwo – dla chłopców.



Założycielem szkoły był mgr Władysław Kowal .

Był on równocześnie kierownikiem szkoły podstawowej.



Pierwsze Grono 

Pedagogiczne

liczyło zaledwie 

10 osób

Nauczyciele przedmiotów 

ogólnych:

•Władysław Kowal

•Zofia Kasprzykowska

•Helena Oleksyk

•Helena Pamuła

•Zofia Wąs

•Anna Baran

•Maria Majewska

•Zofia Wach

Nauczyciele zawodu:

•Maria Sarnecka

•Stanisław Koczwara



Zadaniem szkoły było przygotowanie 

młodzieży do życia

i rozbudzanie zainteresowania odpowiednimi 

zawodami.

Założeniem edukacyjnym było, aby przedmioty 

teoretyczne 

ściśle łączyły się z praktycznymi, 

a zdobyte umiejętności i wiadomości 

przekładały się

na codzienne życie i środowisko.







Pierwszych 52 absolwentów ukończyło szkołę w 1961 roku:

•krawiectwo – 41 dziewcząt,

•szewstwo – 11 chłopców.



Od 1961 roku w szkole funkcjonowały dwa oddziały:

•krawiecki dla dziewcząt

•ślusarsko – mechaniczny dla chłopców.

Zmianie uległ również cykl kształcenia na 3-letni.



Z chwilą przeniesienia szkoły podstawowej do nowego 

budynku w 1964 roku– rozszerzono pracownię krawiecką 

i ukończono halę warsztatową do prac

ślusarsko - mechanicznych



Od września 1965 roku funkcję dyrektora szkoły 

objął mgr  Eugeniusz Stabrowski



W tym samym roku szkoła otrzymała nazwę

Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa

i kształciła w zawodach:

mechanik rolniczy i ślusarz samochodowy.



Absolwenci z 1966 roku wraz z Gronem Pedagogicznym



W szkole nadal kształcili się głównie chłopcy 

zdobywając zawody: 

rolnik mechanizacji i mechanik maszyn rolniczych 

oraz ślusarz usługowy



Absolwenci klas III A i III B z 1967 roku wraz z Gronem Pedagogicznym



Do szkoły uczęszczały również dziewczęta,

szczególnie ta młodzież, która naukę musiała godzić 

z obowiązkami pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym.



Absolwenci z 1968 roku wraz z Gronem Pedagogicznym



Nowe kierunki sprawiły, że szkoła stała się atrakcyjną 

placówką kształcenia wśród społeczeństwa.

Absolwenci podejmowali pracę w miejscowej SKR, 

w tarnowskich „Azotach” 

lub w Zakładach Mechanicznych

w Tarnowie. 

Niektórzy wyjeżdżali na Śląsk 

szukając lepszych zarobków w kopalniach



Kierownikiem warsztatów w tym czasie był

Pan Stefan Aleksiński



W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej 

z dnia 22 kwietnia 1967 roku czytamy:



Kierownikiem internatu został Pan Kazimierz Bukry



Uruchomiony w 1967 roku internat,

był zlokalizowany w Dworze w Lusławicach



W 1969 roku funkcję dyrektora szkoły objął 

mgr inż. Józef Leśniak







Od 1970 roku stanowisko dyrektora objął

mgr Tadeusz Luszowski



Oto kilka pamiątkowych zdjęć 

z Obozu Kopernikowskiego -

szlakiem wiedzy, nauki i przygód

lipiec 1971 rok



Wyjazd  Pierwszy nocleg - Morawica k.Kielc

Frombork -Witani przez harcerzyPoranek obozowy



Byle do celu...



W 1972 roku przeniesiono warsztaty szkolne do 

nowych budynków zlokalizowanych na Łęgu – na 

obszarze 5 ha gruntu przekazanego na rzecz szkoły 

przez wieś Zakliczyn.



Budynki nowych warsztatów szkolnych na Łęgu z tego okresu



Stanowiło to możliwość 

dalszej rozbudowy bazy 

szkoleniowej – planowano 

wybudować tu 

w przyszłości internat 

i szkołę.



W latach 1974-76 stanowisko dyrektora 

ponownie objął mgr Józef Leśniak, 

a od 1976 roku mgr Aleksander Puławski.



Kierownictwo warsztatów przypadło w udziale 

inż. Andrzejowi Nowakowi



Rok szkolny 1974/75

Klasa III B z wychowawczynią Panią Heleną Lasotą



Rok szkolny 1974/75

Klasa III A z wychowawcą Panem Józefem Góralem







Od 1 września 1983 roku dyrektorem szkoły 

została mgr Zofia Bartkiewicz



W tym czasie kierownikiem warsztatów 

szkolnych był Pan Henryk Lasota



W 1984 roku po raz pierwszy zaistniała 

w Zakliczynie szkoła średnia.

Utworzone zostało liceum zawodowe o kierunku: 

krawiec konfekcyjno – usługowy. 



Grupa dziewcząt z pierwszej w historii szkoły klasy liceum zawodowego

Pierwsza klasa LZ liczyła 27 dziewcząt, tyle samo 

ukończyło szkołę. 



Klasa LZ na zajęciach w pracowniach krawieckich



Kierunek krawiecki rozwijał się, a wraz z nim baza 

szkoleniowa na warsztatach - został uruchomiony 

i wyposażony ciąg pracowni krawieckich.

Zatrudniono również nowych nauczycieli 

do nauki tego zawodu.



Jedna z pracowni krawieckich z tego okresu



W 1988 roku odbyła się pierwsza studniówka...

...i pierwsza matura w historii szkoły



Zabawa i tańce 

do białego rana



...i pierwsza matura w historii szkoły



W 1989 roku został powołany 

Zespół Szkół Zawodowych

na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (1987r.)

i Liceum Zawodowego (1984r.)







Od 1 września 1990 roku funkcję dyrektora szkoły 

objął mgr Jerzy Soska



W 1991 roku utworzono liceum ogólnokształcące.

Pierwsza 4-letnia klasa o profilu podstawowym 

liczyła 26 osób.



Na pamiątkowym zdjęciu,

grupa uczennic z tej klasy...

w „Dniu Wagarowicza” 



Oto typy szkoły w tym czasie

Zapis statutowy z roku 1992



Dzień 11 listopada 1991 roku był dniem 

szczególnym, uroczystym i wyjątkowym. 

Kurator Oświaty i Wychowania w Tarnowie

mgr inż. Roman Bulanda nadał szkole 

imię Józefa Piłsudskiego. 



Dzień ten nadał nowy 

kierunek wielu 

podejmowanym przez 

szkołę działaniom 

wychowawczym.



Poświęcenie sztandaru szkoły w Kościele Parafialnym w Zakliczynie



W 1993 roku utworzono Technikum Zawodowe:

krawiectwo lekkie i  budowa maszyn.

W kolejnych latach utworzono technikum:

handlowe, budowlane, mechaniczne, 

gastronomiczne, ekonomiczne i hotelarskie.

Ostatnich pięć funkcjonuje do dnia dzisiejszego.



W 1992 roku ze środków Społecznego Komitetu 

Rozbudowy Szkoły została sfinansowana 

dokumentacja budowy szkoły.

Widząc ogromną potrzebę stworzenia w Zakliczynie 

dużej, szeroko profilowanej szkoły średniej,

budowa nowego budynku była koniecznością!



Posiadanie dokumentacji projektowej 

i przychylność ówczesnego kuratora 

Romana  Bulandy sprawiły, że 

1 września 1993 roku rozpoczęto prace 

budowlane w miejscu nowej siedziby szkoły



Wmurowanie cegły w nowy budynek szkolny



Ze środków Rady Gminy przeznaczono na tę inwestycję 

500 000 złotych

I tak mury rosły...



Zdecydowana większość prac 

budowlanych 

została wykonana  w okresie, 

gdy kuratorem oświaty w Tarnowie 

był dr Jan Hebda



Od stycznia 1996 roku kierownikiem warsztatów 

szkolnych został Pan Stefan Świderski



W 1996 roku szkoła 

zdobyła II miejsce 

w ogólnopolskim konkursie 

pt.„Moja szkoła- szkołą 

przedsiębiorczości”



Na zdjęciu Andrzej Olechowski były minister finansów (1992) 

i Spraw Zagranicznych (1993-95)

Wręczenie nagrody II stopnia za projekt w wysokości 30 000 zł



To przełomowy rok dla Szkoły.

W wyniku reformy samorządowej 

znaleźliśmy się pod skrzydłami  

Powiatu Tarnowskiego
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Po pięciu latach budowy...



Ciężkiej pracy, również 

własnymi siłami...



1 września 1998 roku nowy, piękny budynek 

szkoły został oddany do użytku



Msza święta 

i przemarsz z kościoła



Uroczyste otwarcie szkoły przez ministra edukacji narodowej Mirosława Handke



Poświęcenie nowego 

budynku przez biskupa 

Wiktora Skworca

Na zdjęciu również 

przedstawiciele władz 

samorządowych:

Wójt Stanisław Chrobak

i Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Korman



Na uroczystym  

wojewódzkim rozpoczęciu 

roku szkolnego było wielu 

dostojnych gości



„Ta inwestycja zbliża młodzież do szkoły. Tego typu szkoła pozwala wyjść naprzeciw bezrobociu” –

powiedziała kurator oświaty Ewa Kantor.

„Wykształcenia nie zdobywa się raz na całe życie. Należy się dokształcać, a nie raz zmieniać zawód. 

Uczcie się, bo to jest największa inwestycja, w atrakcyjną pracę i płacę” – zachęcał minister.



Było o Nas głośno 

nawet w gazetach



W 1999 roku szkoła nawiązała partnerską 

współpracę z młodzieżą szkoły gimnazjalnej 

z Sindelfingen w Niemczech.



Inicjatorem wymiany polsko - niemieckiej

był Pan Friedrich Fausten



Pierwsza wizyta młodzieży z Niemiec



I nasza rewizyta...







Nasza Szkoła 

jest oświatową wizytówką Zakliczyna.

Jesteśmy placówką nowoczesną na miarę XXI wieku,

ale zarazem wierną tradycji i kultywującą swoją historię.



W 2002 roku, w związku z reformą oświatową 

zmianie uległa nazwa szkoły na

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych



W dniu 3 grudnia 2003 roku 

uroczyście uruchomiono nową halę sportową



Dyrektor Szkoły 

Jerzy Soska uroczyście 

przeciął wstęgę



Przedstawiciele młodzieży 

również...



Proboszcz Józef Piszczek 

poświęcił 

nową halę sportową...



Głos zabrał min.

ówczesny 

starosta powiatu 

tarnowskiego 

Michał Wojtkiewicz

- dzisiaj poseł na sejm RP



Oto zaproszeni Goście



Było uroczyście...

i rozrywkowo...



W latach 2000-2004 kierownikiem warsztatów 

był Pan Tadeusz Ząbek



Od września 2004 roku funkcję tę objął 

Pan Józef Bolechała



W 2004 roku utworzono ośrodek egzaminowania w 

zawodach gastronomicznych i budowlanych.

To ważny atut dla ucznia, który zdaje egzamin 

pisemny i praktyczny w macierzystej szkole.



Ośrodek egzaminacyjny w zawodach gastronomicznych



Ośrodek egzaminacyjny w zawodach budowlanych



W 2004 roku została otwarta strzelnica na poddaszu



W 2007 roku oddano do 

użytku nową siłownię pod 

trybunami



W tym samym roku oddano do użytku pracownię cukierniczą



Podczas dnia otwartego 

pracownia ta cieszyła 

się dużym 

zainteresowaniem 

wśród gimnazjalistów



W kwietniu 2009 roku  

- w dniu pożegnania 

maturzystów,

Otwarto pracownię 

mechaniczną na 

warsztatach



Na zdjęciu zaproszeni Goście 

z władz samorządowych 

Pamiątkowy wpis do księgi starosty tarnowskiego

Mieczysława Krasa 



A oto efektowna 

prezentacja stanu 

wyposażenia pracowni 

mechanicznej  przez 

instruktora Tadeusza 

Martykę



Nie boimy się wyzwań!!!



Organizujemy, 

uczestniczymy i osiągamy 

sukcesy 

w różnych konkursach na 

szczeblu 

powiatowym i 

wojewódzkim.



W 2005 roku szkoła została 

laureatem 

narodowego konkursu 

ekologicznego 

„Przejaźni środowisku” 

w kategorii „Promotor ekologii”



Wręczenie statuetki „Promotora ekologii” w Pałacu Prezydenckim



W czerwcu 2008 roku Nasza Szkoła był organizatorem

78 Mistrzostw Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów.

Były to eliminacje do Mistrzostw Olimpijskich w Pekinie.



Zaczynamy...



Rywalizacja 

była zacięta...



Będzie co 

wspominać!



Osiągamy bardzo dobre 

wyniki na egzaminie 

maturalnym 

i zawodowym



W rankingu Gazety Wyborczej, przeprowadzonym 

na podstawie wyników matur za rok 2007,

LO w Zakliczynie zajęło 41 miejsce 

wśród małopolskich liceów.

Wyniki matur z 2008 roku (wg Gazety Krakowskiej) 

sklasyfikowały LO w Zakliczynie 

na 27 miejscu wśród małopolskich liceów.



Dzisiejsi uczniowie mają o 

wiele większe możliwości 

pogłębiania wiedzy i 

korzystania z różnych 

źródeł informacji od swoich 

rodziców i dziadków.



Uczą się w nowoczesnej  szkole...



Dobrze wyposażonej szkole...



Nowoczesna technologia w naszej szkole może 

zaskoczyć nie tylko ucznia...



Czytelnia i punkt 

informacji naukowej 

w pomieszczeniu 

bibliotecznym



Klub Młodzieżowy, którego działalność  

zainaugurowano w 2001 roku,

to miejsce bliskie nie tylko uczniom...



Szkoła dysponuje dwoma autokarami do przewozu 

młodzieży szkolnej



Pierwszy autokar jest zakupiony ze środków 

Stowarzyszenia Edukacyjnego „Szansa”

Drugi Mercedes-Vario, 

to prezent starosty tarnowskiego na 50-lecie placówki. 

„Dziękujemy za prezent, inwestycja 

w ludzi, młodych ludzi poprzez 

stworzenie bazy do kształcenia na 

odpowiednim poziomie - to najlepsza 

inwestycja” – powiedział w swoim 

podziękowaniu Dyrektor 

Jerzy Soska.



I chociaż wiele zmian zaszło przez 50 lat,

zmienił się nasz sposób życia, myślenia, postrzegania 

rzeczywistości,

inaczej patrzymy na otaczający nas świat, 

mamy inne cele i marzenia.

A jednak...

PAMIĘTAMY O TRADYCJI



Pamiętamy o Patronie 

i czcimy jego pamięć



Złożenie wieńca pod 

pamiątkową tablicą 

wmurowaną  przed wejściem 

do budynku starej szkoły



Uroczysty 

przemarsz ulicami 

Zakliczyna

listopad 2006



Akademie z okazji Święta 11 listopada 

mają w Szkole szczególny charakter

2006 r.



2007 r.



Spotykamy się z ciekawymi osobowościami – ludźmi, którzy 

przypominają nam o tradycji, historii... 

Uczą o życiu!



Spotkanie z prof. Stanisławem Konturkiem

Profesorem Katedry Fizjologii Collegium Medicum UJ



Spotkanie autorskie 

z Jerzym Harasymowiczem
wybitnym poetą współczesnym



2004r.

Spotkanie z Panem 

Stefanem Ściborowiczem
Honorowym Obywatelem 

Miasta i Gminy Zakliczyn

Pamiątkowy wpis do kroniki



Cykl wykładów z zakresu historii sztuki prowadzonych 

przez dr Przymysława Nowogórskiego pracownika naukowego 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

a obecnie również dyrektora Muzeum Narodowego 

Łazienki Królewskie w Warszawie.



2006r.

Spotkanie z Majorem I Dywizji 

Pancernej  dowodzonej przez 

generała Stanisława Maczka 

Krzysztofem Łowczowskim



2007r.

Spotkanie 

z prof. dr hab.Władysławem 

Chałupką, który wygłosił 

referat o Jadwidze Zamoyskiej



Spotkanie z Jerzym Grałkiem, aktorem Teatru Starego w Krakowie

2007r.



W czerwcu 2009 roku 

minęło 10 lat 

„Wymiany 

polsko - niemieckiej”



„Drzewko przyjaźni” 

zasadziliśmy...



Współpraca jest tak owocna, że nawet pies Naszych Przyjaciół 

z Niemiec czuje się u nas jak w domu!



O historii  Naszej Szkoły można mówić bardzo długo...

Oto ona w liczbach:

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa

3820

Liceum Ogólnokształcące 860

Technika i Licea 

Zawodowe

1570

Absolwenci Szkoły

6250

Odeszli na 

emeryturę lub 

do innych 

zakładów

245

Obecnie pracuje 80

Nauczyciele 

i pracownicy Szkoły

325RAZEM



Dzisiaj świętujemy Złote Gody.

A czego sami sobie życzymy?

W myśl zasady głoszonej przez Naszego Patrona:

„Odradzać dusze ludzkie,

zmieniać człowieka,

zrobić go lepszym,

zrobić go wyższym i silniejszym –

to jest Wasze zadanie”




