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szkoła na kartach historii

Szkoła, ka dudki ucom robić
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Augustyna Suskiego w Nowym Targu może się po-
szczycić nie tylko już blisko stuletnią, ale i niezwy-
kłą historią. Chociaż formalnie szkoła rozpoczęła 
swoją działalność 18 stycznia 1935 roku, wydarze-
nie to jednak poprzedziły lata starań o jej powo-
łanie. Podjęli je przede wszystkim twórcy i pierwsi 
organizatorzy ruchu regionalnego, który po I woj-
nie światowej zorganizował się w Związek Podha-
lan. Do ich grona należał także Kazimierz Prze-
rwa-Tetmajer. W styczniu 1919 r. rozesłał on za 
pośrednictwem  urzędów gminnych pismo adreso-
wane do górali, zapraszające ich na 13 kwietnia do 
Zakopanego do udziału w dyskusji na temat powo-
łania na Podhalu szkoły rolniczej. Ponieważ pozo-
stało ono bez większego odzewu, niezrażony po-
eta opublikował na łamach „Echa Tatrzańskiego” (nr 
2, 1919, s. 8) artykuł,  który warto tu w całości przytoczyć. 

W sprawie szkoły rolniczej w powie-
cie nowotarskim

 Odezwa, którą rozesłałem po urzędach gminnych 
do gazdów Nowotarszczyzny w sprawie szkoły rolni-
czej, została z rozmaitych powodów o wiele za późno 
rozesłana. Jeden tylko rolnik na Podhalu, Piotr Staszel, 
wójt z Maruszyny, ten, który sam o konieczności po-
prawy gospodarki w Nowotarszczyźnie pisał w „Ga-
zecie Podhalańskiej”, na 13 kwietnia do Zakopanego 
przybył. Ale nie od razu Kraków zbudowany. Jedna 
gmina osądziła to już bardzo dobrze – odpowiedziała: 
nie trzeba nam szkoły rolniczej, dajcie nam taką szko-
łę, gdzie dudki uczą robić. To też to właśnie: nigdzie 
tak dudków nie uczą robić, jak w szkole rolniczej. Bo 
jak gazda zamiast czterech fur siana zwiezie czterna-
ście z okraszonej łąki, a zamiast pięciu Iitrów mleka  
w brudnej, zimnej wilgotnej stajni w zimie udoi  
w czystej, cieplej, suchej choćby piętnaście, jak u Giżyc-
kiego w mieście na jarmarku kupi nie szwajcarskiego

sera, ale dawnego polskiego, przez co i Szwajcarowi nie 
zapłaci, i sam zarobi i tak dalej i tak dalej, to już ta i na tej 
szkole rolniczej Pan Bóg napisze „szkoła, ka dudki ucom 
robić”. A jeszcze jakby jego dziewka, zamiast się ponie-
wierać po Ameryce i po Saksach, z jego własnego lnu 
koszule, zamiast z Czech sprowadzanych, za dobry graj-
car szyła, a jego syn po kopalniach amerykańskich albo 
oborach niemieckich nie musiał pracować, ale we fabry-
ce mebli pod Nowym Targiem zarobi, dopieroż by było: 
chwałaż Panu Bogu, niezłe to podniesienie ekonomicz-
ne i uprzemysłowienie Podhala. Na ten pierwszy grosz, 
aby szkoła rolnicza była, ja z tak zwanego „funduszu 
Tetmajerowskiego” 400 koron składam, a mam nadzie-
ję, pójdzie go więcej. Gdzie kraj daje mało chleba, tam 
wyszukać go potrzeba. Zacznijmy od najbliższej i naj-
poważniejszej rzeczy: od gospodarstwa na roli i w oborze. 

Kazimierz Tetmajer

 Do tematu szkoły rolniczej Kazimierz Przerwa– 
Tetmajer powrócił jeszcze raz 10 sierpnia 1919 roku, 
w przemówieniu wygłoszonym w pierwszym dniu IV 
Zjazdu Podhalan.

 W kolejnych latach troskę o założenie szkoły rolni-
czej przejął Związek Podhalan, który na kolejnych Zjaz-
dach powracał do tematu, podnosząc konieczność jej 
powołania. Na IX Zjeździe w Bukowinie prezes Jakub 
Zachemski poinformował zebranych, że nareszcie 
udało się pomyślnie zakończyć starania o utworzenie 
szkoły i że teraz pozostaje tylko czekać na rychłe de-
cyzje władz. Ale władze się nie spieszyły. Na otwarcie 
szkoły trzeba było czekać jeszcze 10 lat. Pierwszym dy-
rektorem szkoły został inż. Andrzej Górz rodem z Ludź-
mierza, który wcześniej nabył doświadczenia peda-
gogicznego, pracując w szkole o takim samym profilu  
w Łososinie Górnej.
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ZSCKR nasz patronnasz patron

Bo trza mieć serce krzepkie i gorące  
i duse mieć jak oko słonka…  

Augustyn Suski urodził się 8 listopada 1907 roku 
w Szaflarach. Był synem pochodzącego z Rdzawki 
Ludwika Suskiego, z zawodu piekarza, oraz Ma-
rianny Julii Andrei Haschir, która wywodziła się  
z rodziny węgierskich kowali. Przodkowie ze stro-
ny matki osiedlili się na Podhalu, znajdując zatrud-
nienie w zakopiańskich Kuźnicach. 

	 Dorastał	 w	 trudnych	 warunkach,	 co	 w	 przyszłości	
miało	 zaowocować	ogromnym	hartem	ducha.	Więzio-
ny	przez	hitlerowców	w	jednym	z	grypsów	napisał:

O mnie się nie martwcie, bo ja nie pozwo-
lę sobie nic złego zrobić - a gdyby nawet 
to i to przetrzymać potrafię, bom nie wy-
chowany na puchach jeno w twardym 
trudzie.
	 Po	 ukończeniu	 nowotarskiego	Gimnazjum	 im.	 Sewe-
ryna	 Goszczyńskiego	 wstępuje	 na	 Uniwersytet	 Jagiel-
loński,	 gdzie	 studiuje	 polonistykę.	 Tu	 krystalizują	 się	
jego	poglądy	ideowe	i	artystyczne.	I	tu,	w	Krakowie	jego	
twórczość	 związana	 z	Podhalem	nabiera	 rozpędu.	 Jesz-
cze	 jako	 student	 angażuje	 się	w	 działalność	 Akademic-
kiego	 Związku	 Podhalan.	 Z	 całych	 sił	 pomaga	młodym	
wyrwać	się	z	marazmu,	poszerzyć	 ich	ducha	 i	pogłębić	
ich	horyzonty	myślowe.	Po	ukończeniu	studiów	znalazł	
zatrudnienie	jako	wykładowca	Uniwersytetu	Ludowego	
na	 odległym	Wołyniu.	 Po	wybuchu	wojny	 chciał	wró-

cić	 na	Podhale,	 udało	mu	 się	
to	 dopiero	 po	 wielu	 perype-
tiach	15	maja	1941	roku.	Tu	
w	Szaflarach	zastaje	go	oku-
pacja	hitlerowska,	ale	również	
zdrada,	która	splamiła	góralski	
honor.	Goralenvolk	położył	się	
cieniem	na	Podhalu.	Augustyn	
Suski	nie	umiał	i	nie	chciał	po-
godzić	się	z	hańbą,	 jaką	okrył	
Podhale	niesławny	kolaborant	
Wacław	Krzeptowski.	W	maju	

1941	 roku	 zawiązał	 Konfederację	 Tatrzańską	 –	 organi-
zację	 konspiracyjną,	 której	 projekt	Deklaracji	 Ideowej	
streszcza	słowami:

W pierwszym rzędzie pragniemy 
nadać świętość i niewzruszoną po-

wagę owej bezwzględnej, a przyćmionej 
nieco przez krzeptowszczyznę prawdzie, 
że słowo góral znaczy to samo, co Po-
lak z ducha i krwi. (….) I nie cofniemy się  
w walce przed męką i upokorzeniem, 
przed ofiarą mienia ni krwi, przed utratą 
życia samego.
	 30	 stycznia	 1942	 roku	 został	 aresztowany	 i	 bestial-
sko	 przesłuchiwany	 w	 katowni	 Podhala	 –	 „Palace”,	 
a	 następnie	 przewieziony	 do	 KL	 Auschwitz.	 Augustyn	
Suski	 –	 wybitny	 poeta,	 żołnierz,	 działacz,	 myśliciel	 
i	wychowawca,	a	nade	wszystko	wielki	patriota	–	zredu-
kowany	do	numeru	27399,	wycieńczony	długim	śledz-
twem,	przytłoczony	ogromem	cierpienia	zmarł	23	maja	
1942	roku.	Następnego	dnia	jego	ciało	zostało	spalone	 
w	obozowym	krematorium.

AUGUSTYN SUSKI
nasz Patron i Wzór

Hej, bo byli haw chłopcy, hej, byli!  
Ale się syćka w cieniak skryli…
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technik turystyki na obszarach wiejskich

5nauki
lat

Technik turystyki na obszarach wiej-
skich może prowadzić własne biuro ob-
sługi ruchu turystycznego, gospodar-
stwo agroturystyczne lub ekologiczne 
gospodarstwo rolne.

TECHNIK TURYSTYKI 
NA OBSZARACH WIEJSKICH

• organizuje imprezy rekreacyjne,  
gastronomiczne i okolicznościowe 

• planuje i oferuje usługi turystyczne 
na wsi w oparciu o regionalne trady-
cje kulturowe, walory przyrodnicze 
oraz lokalną kuchnię

• prowadzi gospodarstwo agrotury-
styczne

kochasz kontakt z przyrodą, interesujesz 
się lokalną kulturą i lubisz pracę z ludź-
mi, na pewno odnajdziesz się w zawodzie 
technika turystyki na obszarach wiejskich.

Jeżeli



technik turystyki na obszarach wiejskich
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ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

HGT.09    Prowadzenie działalności turystycznej 
                    na obszarach wiejskich 
HGT.10    Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
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technik turystyki na obszarach wiejskich
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technik weterynarii

TECHNIK WETERYNARII

Technik weterynarii może pracować 
w klinikach dla zwierząt, laboratoriach, 
sklepach zoologicznych, a także pro-
wadzić stadninę koni. 

Jeżeli

 · sprawuje opiekę nad zwierzętami

 · podaje leki zwierzętom

 · wykonuje zabiegi sanitarno- 
higieniczne i fizjoterapeutyczne

 · pobiera próbki do badań laborato-
ryjnych 

 · udziela pierwszej pomocy  
zwierzętom 

 · asystuje przy zabiegach chirurgicz-
nych

lubisz zwierzęta i chciałbyś z nimi pra-
cować niosąc im pomoc, wybierz za-
wód technika weterynarii.

5nauki
lat



ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ROL.11   Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12   Wykonywanie weterynaryjnych czynności
     pomocniczych

10
ZSCKR technik weterynarii

5nauki
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technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicz-
nych może prowadzić własny zakład ga-
stronomiczny np. restaurację, kawiarnię, 

bar.

TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Jeżeli

5nauki
lat

 · sporządza potrawy i napoje

 · obsługuje maszyny i urządzenia 
gastronomiczne

 · planuje pracę personelu

 · obsługuje konsumentów

 · organizuje produkcję  
w zakładach żywienia zbiorowego

interesujesz się sztuką kulinarną i chciał-
byś z pasją serwować dania i napoje 
oraz bilansować diety, zawód technik 
żywienia i usług gastronomicznych jest 
dla Ciebie.



ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

HGT.02   Przygotowanie i wydawanie dań 
HGT.12   Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
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ZSCKR technik żywienia i usług gastronomicznych
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technik żywienia i usług gastronomicznych
14

ZSCKR



15
technik technologii żywności

• tworzy receptury

• organizuje i zarządza procesem 
wytwarzania żywności

• ocenia i bada produkty spożywcze

• kontroluje procesy technologicz-
ne żywności

Technik technologii żywności może
prowadzić cukiernię lub nadzorować
produkcję żywności.

TECHNIK  
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Jeżeli

5nauki
lat

jesteś odkrywcą i posiadasz w sobie po-
trzebę planowania, organizowania i kon-
trolowania procesów wytwarzania żyw- 
ności, zawód technika technologii żywno- 
ści spełni Twoje oczekiwania.

-



ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

SPC.01   Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07   Organizacja i nadzorowanie produkcji 
                  wyrobów spożywczych

16
ZSCKR technik technologii żywności
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technik architektury krajobrazu

• pielęgnuje tereny zieleni

• dobiera rośliny do ogrodów i par-
ków

• tworzy środowiska ekologiczne

• konserwuje i rewaloryzuje histo-
ryczne obiekty ogrodowe

• komponuje zieleń przydomową

• przygotowuje wizualizacje kompu-
terowe projektów

Technik architektury krajobrazu może 
prowadzić własną firmę ogrodniczą 
oraz profesjonalnie dekorować zielenią 
wnętrza.

TECHNIK  
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Jeżeli

5nauki
lat

kochasz rośliny i chcesz poznać ich naj-
piękniejsze gatunki, nauczyć się projek-
towania i urządzania ogrodów, zawód 
technika architektury krajobrazu jest 
dla Ciebie.



technik architektury krajobrazu
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ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

OGR.03   Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
                    obiektów architektury krajobrazu 
OGR.04   Organizacja prac związanych z budową oraz kon-

      serwacją obiektów małej architektury krajobrazu
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• prowadzi własne gospodarstwo 
rolne

• zajmuje się produkcją i sprzedażą 
swoich produktów na rynku rolnym, 
analizując wcześniej i rozpoznając 
ten rynek

• potrafi zarządzać zasobami ludz-
kimi, podpisywać umowy i pozy-
skiwać środki finansowe na swoją 
działalność

technik agrobiznesu
21

Technik agrobiznesu może prowadzić 
własne gospodarstwo rolno-przetwór-
cze oraz korzystać z licznych dotacji 
unijnych.

TECHNIK AGROBIZNESU

Jeżeli
chcesz swoją przyszłość związać z rol-
nictwem i interesujesz się hodowlą 
roślin oraz zwierząt, na kierunku tech-
nika agrobiznesu przygotujesz się za-
wodowo do zarządzania gospodar-
stwem rolnym.

5nauki
lat



technik agrobiznesu
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ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ROL.04    Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05   Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
     w agrobiznesie
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kucharz
24

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia 
absolwent może zostać szefem kuchni.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
KUCHARZ

Jeżeli

3nauki
lata

gotowanie to Twoje hobby, zawód ku-
charza z pewnością spełni Twoje ocze-
kiwania.

• przygotowuje i serwuje potrawy 
oraz napoje w lokalach gastrono-
micznych

• ocenia i dobiera surowce oraz  
półprodukty zgodnie z normami  
i recepturami gastronomicznymi 
oraz sporządza kalkulację  
przygotowanego menu

• oblicza wartość energetyczną przy-
gotowanych potraw 



KWALIFIKACJA ZAWODOWA, KTÓRĄ UZYSKASZ TO:

HGT.02   Sporządzanie i wydawanie dań

25
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kucharz
26

ZSCKR



• sporządza desery i słodycze, 
piecze torty i ciasta

• ocenia jakość i przydatność surow-
ców do produkcji

• dekoruje wyroby cukiernicze

cukiernik
27

Po ukończeniu branżowej szkoły I stop-
nia możesz prowadzić własną cukiernię.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
CUKIERNIK

A na deser

3nauki
lata

jeżeli posiadasz dobry smak i zmysł ar-
tystyczny, zawód cukiernika dostarczy 
Ci wiele satysfakcji osobistych i zawo-
dowych.



cukiernik

KWALIFIKACJA ZAWODOWA, KTÓRĄ UZYSKASZ TO:

SPC.01   Produkcja wyrobów cukierniczych

28
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Stowarzyszenie
Rozwoju Orawy

Polska Orawa

MAS Orava, o.z.
partnerstvo pre rozvoj regiónu

Materiał został stworzony w ramach projektu „Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie 
pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr PLSK.03.01.00-SK-0197/18-00

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 26 627 71

e-mail: zsckr@nowytarg.pl

mailto:zsckr%40nowytarg.pl?subject=
mailto:zsckr%40nowytarg.pl?subject=
http://www.zsckr.nowytarg.pl/
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