Dyrektor szkoły

ZBIGNIEW MAŁEK od osiemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks.
Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz siódmy rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu. Wcześniej w latach 19901992 był wicedyrektorem ds. sportowych w Szkole Sportów Letnich (SP 15), a w latach 19921997 jako wicedyrektor współtworzył i kierował najnowocześniejszą i największą w tym czasie
w Nowym Sączu Szkołą Podstawową nr 20. Urodził się 17.03.1961 r. w Nowym Sączu. Jest
absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz Technikum Chemicznego w
Starym Sączu - specjalność „technologia procesów chemicznych”. W szkole tej grał w orkiestrze
dętej na trąbce (kornecie I) oraz na instrumentach perkusyjnych pod batutą kapelmistrza śp.
Zdzisława Porębskiego. Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem na Akademii Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Jednocześnie studiował na kierunku
nauczycielskim i trenerskim. Jako absolwent uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego
i trenera II klasy piłki nożnej. Kontynuując tematykę pracy magisterskiej rozpoczął badania do
pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Pawlak. Studia doktoranckie przerwał
w 1988 r. z powodów rodzinnych. W 1999 r. ukończył studia podyplomowe: „Organizacja
i zarządzanie w nowej strukturze oświaty”, a w 2016 r. w Studium Prawa Europejskiego w
Warszawie ukończył kurs: „Dyrektor - menedżer szkoły i placówki oświatowej”. W 2006 r. uzyskał
patent sternika motorowodnego oraz dodatkowe kwalifikacje instruktorskie w zakresie gimnastyki
sportowej i kajakarstwa. W 2013 r. uzyskał w AWF w Krakowie uprawnienia trenera I klasy piłki
nożnej. Posiada licencję trenera UEFA B, a w 2016 r. rozpoczął kurs trenera UEFA A. Jako zawodnik
piłki nożnej jest wychowankiem KS „START” Nowy Sącz, z którym dwukrotnie awansował do
III ligi. W latach 1990-1993 reprezentował barwy KKS „SANDECJA” Nowy Sącz w rozgrywkach
II ligi (odpowiednik dzisiejszej I ligi).

Król strzelców IV ligi (39 bramek) i III ligi (21 bramek). Przez 10 lat pracował w „SANDECJI” jako
trener grup młodzieżowych – jego wychowankami są między innymi: reprezentant Polski Maciej
Korzym („Legia” Warszawa, „Odra” Wodzisław, "Korona" Kielce, „Podbeskidzie” B. Biała, „Górnik”
Zabrze, „Sandecja”), Dawid Szufryn („Polonia” Bytom, KS „Kolejarz” Stróże, „Sandecja” N. Sącz).

Prowadził jako trener IV ligowe drużyny KS „START” Nowy Sącz i KS „Victoria” Witowice. Pełnił
funkcję członka Rady Trenerów PZPN, trenera koordynatora OZPN Nowy Sącz. Utworzył program
rozwoju piłki nożnej w Nowym Sączu i jako trener wyselekcjonował kadrę, w której znalazł się
między innymi reprezentant Polski Dawid Janczyk („LEGIA” Warszawa, CSKA Moskwa, KSC
Lokeren, KS „Korona” Kielce, „Sandecja”). Jako trener z drużyną AZS PWSZ Nowy Sącz zdobył w
Lesznie w 2008 r. brązowy i w Katowicach w 2015 srebrny medal Akademickich Mistrzostw
Polski w Futsalu oraz srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej
w Poznaniu w 2011 r. Jest członkiem Rady Seniorów OZPN Nowy Sącz, z którą wspólnie
zorganizował w dniu 1.06.2014 r. mecz z „ORŁAMI GÓRSKIEGO”.

W drużynie oldbojów „SANDECJI” podczas meczu z „ORŁAMI GÓRSKIEGO” – 1.06.2014 r.

Zbigniew Małek jest nauczycielem dyplomowanym z II stopniem specjalizacji zawodowej. Posiada
duże (35 letnie) doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy: w szkole wiejskiej z klasami
łączonymi, w szkole sportowej, w dużej podstawowej szkole publicznej, w gimnazjum, w liceum,
na wyższej uczelni oraz aktualnie w niepublicznej szkole katolickiej i ogólnokształcącej szkole
muzycznej I stopnia. W Szkole Podstawowej nr 20 założył jeden z pierwszych w Polsce Uczniowski
Klub Sportowy „LIDER”, którym kierował do momentu przejścia do Katolickiej Szkoły
Podstawowej. Również w tej szkole, kontynuując ideę Stefana Paszczyka prezesa PKOL, założył
Uczniowski Klub Sportowy „ARKA”.
W latach 1996-1999 pracował jako nauczyciel akademicki w Kolegium Nauczycielskim
w Nowym Sączu, a od 1999 r. łączy obowiązki dyrektora szkoły z pracą wykładowcy w Instytucie
Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Na uczelni tej
wraz z dr Władysławem Mężykiem utworzył KU AZS, w którym szesnasty rok pełni funkcję prezesa.
Posiada

w

swoim

dorobku

publikacje

na ogólnopolskich

i międzynarodowych

konferencjach

naukowych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Odznaczony Srebrnym „Krzyżem Zasługi”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” oraz
Brązowym Medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. W dniu 16.10.2012 r. za
„Wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej” otrzymał od Pani minister Katarzyny
Hall Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Od 30 lat zaangażowany jest w Ruchu ŚwiatłoŻycie (tzw. ruchu oazowym), którego założycielem jest patron Katolickiej Szkoły Podstawowej
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

