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Jubileusz 70 – lecia 

 Zespołu Szkół Technicznych  

 „Budowlanka kolebką nyskiego 

szkolnictwa zawodowego” to hasło 

przewodnie głównej uroczystości, 

która odbyła się w naszej szkole  

2 czerwca 2015 roku. 

 

Na uroczystośd,  zaproszonych zostało wielu 

gości związanych ze szkołą dawniej i obecnie: 

przedstawiciele władz powiatu nyskiego, przedstawiciele władz oświatowych, instytucji 

 i organizacji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego, 

emerytowani nauczyciele, absolwenci, rodzice, pracownicy administracji i obsługi, grono 

pedagogiczne oraz uczniowie ZST . 

Uroczystośd prowadzili : pani Magdalena Broszkiewicz oraz pan Aleksander Hasiak.  

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i powitaniu przybyłych na uroczystośd gości, głos zabrała pani 

Dyrektor Henryka Sępek, która otwierając obchody jubileuszu szkoły powiedziała, że jej dzieje są 

istotną częścią historii miasta, której integralne ogniwo stanowią ludzie, wychowani i wykształceni 

w niej. Zespół Szkół Technicznych wrósł w pejzaż miasta i stał się szkołą pokoleniową, w której 

często pobierało i pobiera naukę  kilka osób z tej samej rodziny. Niech ta uroczystośd będzie 

swoistą podróżą w czasie, przywołującą wspomnienia utrwalone już tylko w kronikach 

 i fotografiach – mówiła pani Dyrektor Henryka Sępek. 
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Przez lata, wielu ludzi, swoją pracą, 
wniosło duży wkład w rozwój szkoły, 
kształtowało jej wizerunek . Podczas 
uroczystości niektórym z nich 
wręczono odznaczenie : Zasłużony 
dla ZST. 
Odznaczenie przyznano byłym 
dyrektorom i wicedyrektorom: panu 
Edwardowi Korytko, panu Stefanowi 
Kowalowi, panu Janowi 
Zawadzkiemu, , pani Genowefie 
Kasprzyk, panu Antoniemu  
Czarnemu , pani Henryce Sępek – 
obecnemu dyrektorowi  szkoły,  pani 
Zofii Goleniowskiej – obecnej wicedyrektor szkoły, przedstawicielom pracodawców: pani Ewie 
Popek, panu Andrzejowi 
Falkiewiczowi, pani  Halinie 
Orzechowskiej- długoletniej 
pracownicy administracji, panu 
Mieczysławowi Grygorowiczowi – 
byłemu przewodniczącemu Rady 
Rodziców. 
Historię szkoły zaprezentowała pani 
mgr Magdalena Kruk- Cieślik .  
Pani mgr inż. Ewa Szablewska 
przedstawiła stan dzisiejszy i 
priorytety na przyszłośd szkolnictwa 
zawodowego .  
 
Mnóstwo wspomnieo wywołała 
prezentacja multimedialna pt: „Budowlanka wczoraj i dziś – wydarzenia z przeszłości, uchwycone 
w fotograficznym kadrze”, którą 
przygotowała pani mgr Halina 
Zielioska. 
 
Odbyło się także spotkanie z poetką, 
panią Oleksą Zacharską, cenioną 
nauczycielką języka polskiego oraz 
wychowawcą wielu pokoleo 
młodzieży w Zespole Szkół 
Technicznych. Uczniowie ZST 
wystąpili w programie artystycznym 
przygotowanym pod kierunkiem 
nauczycieli.  
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Z okazji jubileuszu list z gratulacjami 
przesłała Dyrektor Wydziału Rozwoju 
i Edukacji w Kuratorium Oświaty w 
Opolu pani Maria Nowak, która 
zawarła w nim oprócz życzeo  
i gratulacji wysoką ocenę pracy 
szkoły w dziedzinie rozwoju 
szkolnictwa zawodowego. Życzenia i 
gratulacje złożyli szkole także: Radny 
Powiatu, Przewodniczący Komisji 
Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji pan Janusz 
Sanocki,  Starszy Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w 
Nysie pan Mieczysław Nastaj, Członek Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

pani Alina Baran, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  w Nysie pani Małgorzata 
Leśniewska oraz wielu innych gości.  
 

Szanowni goście  zwiedzali szkołę, 
wystawy dotyczące jej historii  
i osiągnięd. 
Potem przy kawie, herbacie, 
przygotowanych potrawach 
 i ciastach, odbywały  się spotkania w 
Kawiarence Wspomnieo . Nie 
zabrakło też jubileuszowego tortu, 
który serwowała pani Dyrektor 
Henryka Sępek. W miłej atmosferze 
przy akompaniamencie muzyki, 
długo toczyły się rozmowy i trwały 
spotkania nauczycieli, absolwentów, kolegów, przyjaciół szkoły. 

 
 

 
 

  Marta Kufieta                                                               
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Historia Zespołu Szkół Technicznych   
 
Szkoła powstała w 1945 roku jako pierwsza szkoła zawodowa 
 w powiecie nyskim. Nosiła wtedy nazwę: Publiczna Szkoła 

Dokształcająca Zawodowa. Jej historia jest ściśle związana  
z przeszłością naszego miasta. 
 Wcześniej w jej murach, w okresie, gdy Nysa była pod 
panowaniem pruskim potem niemieckim, funkcjonowały tu inne 
szkoły. W 1899 r. otwarto tu Ewangelicką Szkołę Handlową. 

W latach 1926- 1945, w budynku szkoły funkcjonowały: 
Szkoła Handlowa i Liceum Jadwigi. 
W marcu 1945 r. Nysa została spalona i zniszczona w 80 %  wskutek działao Armii Czerwonej. 
 Z koocem wojny przeszła w ręce polskie wraz z narzuconym systemem komunistycznym. 
Rozpoczęło się usuwanie ruin i odbudowa miasta. 

 
Zajęcia w nowo otwartej szkole zawodowej rozpoczęły się 3 listopada 1945 roku  w klasach  
o specjalnościach: elektrycznej, metalowej i handlowej. 
Początki szkoły były trudne , brakowało nauczycieli, pomocy naukowych , podręczników, sprzętu, 
materiałów, stołów kreślarskich, jak wspomina pan Grzegorz Mykita, emerytowany nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. 
W kolejnych latach w zależności od potrzeb związanych z odbudową i rozbudową Nysy oraz 
rozwijającym się tu przemysłem, zmieniały się w szkole profile, kierunki kształcenia i zawody. 
Szkoła kształciła miedzy innymi  wykwalifikowanych pracowników dla Zakładu Energetycznego,  
Zakładów Urządzeo Przemysłowych, Zakładu Budowy Nadwozi Samochodowych, Nyskiego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego oraz Nyskiej Fabryki Domów. 
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W początkowym okresie swojej działalności szkoła kształciła uczniów w następujących kierunkach: 
planowanie przemysłowe, budowa aparatury chemicznej, obróbka metali skrawaniem, 
spawalnictwo, technik sieci napowietrznych, blacharz, ślusarz, tokarz, formierz, monter urządzeo 
elektrycznych, handlowiec, później doszły następujące specjalności: : murarz, tynkarz, malarz, 
betoniarz, instalator urządzeo sanitarnych.  
W naszej szkole miały swój początek inne nyskie szkoły zawodowe. W 1950 r. powstało tu 
Technikum Mechaniczne, a w  1951 r. Zasadnicza Szkoła Metalowo- Energetyczna. W 1951 r. 
Technikum Mechaniczne zostało  przeniesione do budynku przy  ul. Orkana, a  w 1959 r. 
przeniesiono tam także Zasadniczą Szkołę Metalową. W 1961 r. utworzono Technikum 
Ekonomiczne, które  w 1965 r. z budynku naszej  szkoły, zostało przeniesione do budynku przy 
 ul. Sikorskiego 1. W 1964 r.  powstało Technikum Budowlane dla młodzieży, a w 1965 r. 
Technikum Budowlane dla Pracujących. 
 
18 czerwca 1973 r.  
w obecności 1400 
uczniów, rodziców 
oraz 60 nauczycieli,  
szkoła otrzymała 
sztandar i imię 
Bohaterów 
Warszawy. 
W 1982 r. szkole  
nadano nazwę: 
Zespół Szkół 
Technicznych. Nazwa 
ta funkcjonuje do 
dziś.  
Kolejne reformy 

oświaty wprowadzały 

zmiany w 

poszczególnych typach szkół funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Technicznych, który 

kontynuuje tradycje szkół zawodowych istniejących dawniej w budynku, który od lat jest jego 

siedzibą szkoły.  

W ciągu 70 lat istnienia, szkoła wykształciła tysiące absolwentów różnych specjalności i zawodów. 
Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych zajmują miedzy innymi  odpowiedzialne stanowiska  

w branży budowlanej, w organach administracji samorządowej i paostwowej. Wielu z nich to 

prywatni przedsiębiorcy, znani architekci i projektanci, właściciele firm budowlanych, 

rzeczoznawcy, pracownicy naukowi, a także działacze społeczni i polityczni. Wielu pracuje 

 w różnych sektorach gospodarki w Nysie, regionie, województwie, kraju i za granicą. 

MK 
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Wakacje w Górach ? 

 

Śnieżnicki Par Krajobrazowy 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy położony jest w Sudetach Wschodnich, przy granicy z Czechami. Obejmuje 

trzy pasma górskie: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie oraz Góry Złote. Jest to częśd Sudetów o wyjątkowym, 

pełnym kontrastów krajobrazie i unikatowych walorach przyrodniczych. Kopulaste szczyty 

charakterystyczne dla gór starych sąsiadują tutaj z szerokimi grzbietami pociętymi wąskimi głębokimi 

dolinami, a krajobraz najwyższych partii  gór urozmaicają gołoborza i rumowiska  

skalne. Masyw Śnieżnika - najwyższa częśd parku - jest kopulastym wyniesieniem, z którego rozchodzą się w 

różnych kierunkach grzbiety górskie, opadające stromymi krawędziami ku głębokim dolinom rzek Nysy 

Kłodzkiej i Białej Lądeckiej. Najwyższy szczyt - Śnieżnik - osiąga wysokośd 1425 m. n.p.m. U jego podnóża 

znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych Parku - najdłuższa w Sudetach Jaskinia 

Niedźwiedzia (ponad 2700m). Z zachodnich, stromych zboczy masywu Śnieżnika po progach skalnych 

spływają wodospady będące dodatkowym urozmaiceniem krajobrazu.  

  

 

Rudawski Park Krajobrazowy 

Park położony jest na pograniczu Sudetów Środkowych i Zachodnich. Celem jego utworzenia była ochrona  

i zachowanie malowniczego krajobrazu Rudaw Janowickich, a zwłaszcza ich najciekawszego fragmentu- 

gór Sokolich. Rudawy Janowickie to niewysoki grzbiet górski położony pomiędzy Jelenią Górą, Kowarami  

i Kamienna Górą. O wielkiej malowniczości Parku decydują liczne ciekawe formy skalne, głazowiska 

 i gołoborza, a także dolina rzeki Bóbr przełamująca się przez zwarty masyw górski. W całych Rudawach 

spotyka się imponujące ściany i progi skalne, pojedyncze skały o wysokości nawet 60 metrów. Skałki te są 

charakterystycznym elementem krajobrazu oraz punktami widokowymi, z których roztaczają się piękne 

panoramy na Karkonosze, Góry Kamienne i Wałbrzyskie oraz Kotlinę Jeleniogórską. Ważnym elementem 

szaty roślinnej Parku są torfowiska. Do najcenniejszych należy torfowisko na Trzcioskich mokradłach  

w dolinie Bobru. Dużą atrakcją Parku są tzw. kolorowe jeziorka - Purpurowe, Błękitne i Szmaragdowe, 

powstałe na zboczach Wielkiej Kopy w nieczynnych wyrobiskach po kopalniach pirytów. 
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Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru położony jest w południowo-zachodniej Polsce, na terenie Sudetów 

Zachodnich i Pogórza Sudeckiego. Utworzono go w celu ochrony doliny rzeki Bóbr, wyróżniającej się 

bogactwem środowiska przyrodniczego i malowniczością krajobrazu. Park obejmuje dolinę rzeki pomiędzy 

Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, wraz z trzema zbiornikami zaporowymi - Jeziorem Pilchowickim, 

Wrzeszczyoskim i  Modrym. Dolina Bobru i tereny przyległe mają zróżnicowaną rzeźbę wynikającą ze 

złożonej budowy geologicznej. W wyniku wielokrotnego wypiętrzania i fałdowania górotworu oraz długich 

okresów niszczenia krajobrazie obok grzbietów górskich i szczytów występują charakterystyczne głębokie 

doliny wciosowe i jary o stromych stokach. Rzeka Bóbr płynie zakolami wśród wzgórz, tworząc w kilku 

miejscach malownicze przełomy. Podkreślają one głębokie zróżnicowanie krajobrazu Kotliny Jeleniogórskiej, 

Gór Kaczawskich oraz pogórzy i odsłaniają ciekawą budowę geologiczną. 

  

E.M-A. 
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Lubię szkołę, ale... w wakacje!  

Jest to czas odpoczynku, słońca i zabawy. 
Wszyscy czekamy na nie cały rok. Jedni z Nas 
wol  odpoczywac   w  olsce, inni zas   wyjechac   i 
poznac   nowe kraje.  omoz emy Wam wybrac   
ciekawe i niezwykłe miejsca do wypoczynku. 
Jeśli nie planujemy urlopu z rodzicami, warto 
udać się na niego ze znajomymi! Będzie to niezapomniana podróż, 
któr  z pewności  długo będziecie wspominać. Wszystko zależy od 
Waszego budżetu i fantazji. Wbrew pozorom wakacje nie musz  
wi zać się z wysokim wydatkiem. Wystarcz  rowery i namioty, by 
świetnie się bawić. Możecie zorganizować biwak nad jeziorem czy też 
w górach. Inn  opcj , wymagaj c  minimalnego wkładu finansowego 
jest podróż nad polskie morze lub Mazury. Aby się tam dostać trzeba 
kupić bilet na poci g lub autobus. Na miejscu znajdziemy tani motel 
lub pole namiotowe.  o drodze można wst pić do kilku miast, aby 
pozwiedzać ciekawe miejsca. Jeśli mamy jakieś większe oszczędności 
można wybrać się za granicę. Jest wiele biur podróży oferuj cych 
atrakcyjne oferty typu last minute, warto się z nimi zapoznać. Istniej  
także strony internetowe, które organizuj  wyjazdy młodzieżowe, 
każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Wakacje to także świetny 
moment, aby sobie "dorobić". Jest mnóstwo ofert w intrenecie, 
gazetach, a także w miejscowych urzędach pracy. Warto wzi ć taki 
wariant pod uwagę, będzie to wspaniała okazja do zdobycia nowych 
doświadczeń, przy okazji samodzielnego zarabiania pieniędzy.  
W zwi zku z nadchodz cymi wakacjami, pragniemy z yczyc   Wam 
udanych i bezpiecznych wczasów. Niech szaleństwo idzie w parze  
z rozs dkiem, abys cie od wrzes nia zabrali się  ochoczo do nauki, pełni 
energii i zapału.  

P. Stanny 
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Czas na uśmiech  
 
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor 

zwraca si   do uczniów: 

- Życz   Wam przyjemnych wakacji, 

zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili 

mądrzejsi.  

-Nawzajem - odpowiada młodzież.  

 

Mama pyta si   swego synka:  

- Kaziu, jak si   czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie, ciągle mnie wypytują , a ja o niczym nie 

wiem. 

 

Matka pyta syna:  

- Co przerabialiście dziś na chemii? - Materiały wybuchowe. 

-  a  z  ie  a zadała  o   do domu?  

- Nie zdążyła... 

 

Profesor pyta studenta: 

- Co to jest egzamin? 

- Egzamin to wymiana poglądów miedzy dwoma inteligentnymi osobami.  

- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób jest nieinteligentna?  

- Trudno, to druga bierze indeks i wychodzi. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
D. Gniewczyński 
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Kącik fryzjerski 

 

Manicure: trendy wiosna-lato 2015, modne łączenia kolorów 

Jeden kolor na paznokciach to za mało?  

Latem miksujemy co najmniej dwa.  

Najmodniejsze propozycje to:   

 

 

Fryzury: nie będzie żadnych rewolucji, czy radykalnych zmian. 

 W sezonie wiosna-lato 2015 nosimy fryzury, które były modne w poprzednich miesiącach.  

Ważną rolę nadal odgrywają: przedziałek (centralny lub asymetryczny), warkocze (zwłaszcza kłosy!), koki 

na czubku głowy, czy delikatnie układające się fale. 

 

 

 

 

 

 

Makijaż: trendy lato 2015: make up no make up 

Make up no make up wraca w prawie każdym sezonie jak bumerang. Wbrew pozorom wcale nie jest 

łatwy. Wymaga świetnego dobrania podkładu i delikatnego rozświetlenia. Bezbarwny błyszczyk i lekko 

połyskujący beżowy cieo idealne go wykooczą.  

 

 

 

P.Hazik 
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Z przyjemnością pragniemy 

poinformowad, że najlepszymi 

czytelnikami w roku szkolnym 

2014/2015 są:  

 Ewa Jaroszyoska z IV TK  

 Wioleta Dereo z IV TK  

 Karolina Czajczyoska z IK 

 

Biblioteka zawsze po drodze!   Nie mijam, wchodzę!… 

 

Konkurs fotograficzny 
„Przyłapani na… czytaniu” 

rozstrzygnięty!  

Zwyciężyła Daria Orłowicz z kl. IV 

TK.  

 

Światowy Dzieo Książki 

23 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Książki 
 i Praw Autorskich, biblioteka szkolna 
przygotowała szereg atrakcji dla swoich 
czytelników: loterię fantową, słodkie 

niespodzianki, zakładki… Święto Książki było wspaniałą okazją do porozmawiania  
o ulubionych książkach i wymiany zdao co warto przeczytad… 
 

      

WAKACJE - to dobry czas na nadrobienie zaległości w czytaniu :) Jeśli pogoda będzie dopisywad, można 
wybrad się do parku lub rozsiąśd w fotelu w ogródku.  
Zastanawiasz się, co czytad? Mamy dla Ciebie kilka propozycji :) 

 

Na imię mam jestem  M. Maślanka - powieśd o samotności, o poszukiwaniu miłości; life story i love story 

Siedem dni ciemności K. Verleyen - współczesna powieśd dla młodzieży. Tę książkę powinny przeczytad 

wszystkie nastolatki. Zrozumieją, że milczenie nie rozwiąże ich problemów. Że nie muszą się bad 

 i wstydzid…. 

Gwiazdor S. Joncour – współczesna powieśd francuska, której filozoficzne przesłanie nasuwa skojarzenie  

z prozą Kafki czy Orwella. Autor pokazuje potężną siłę mediów, które potrafią wykreowad każdy towar 

 i każdą miernotę równie skutecznie usunąd je ze świadomości odbiorców. 

Zaginiona H. Coben – precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzowskie stopniowanie napięcia. 

Złap mnie, nim upadnę N. French - wspaniała książka, na wskroś nowoczesny thriller.   

                                                                                                                                                              - Halina Chowałko 



12 

 

 

SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY 
  
 

- 20- 21 czerwca 2015 Dni Herbowe 

(wstęp wolny), 

- 12 lipca 2015 Festiwal Ognia i Wody (nyskie jezioro, wstęp 

odpłatny), 

- 25-27 lipca 2015 Dni twierdzy Nysa (Forty II, wstęp odpłatny), 

16-17 sierpnia 2015 MISTRZOSTWA NYSY W SIATKÓWCE 

PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN IM. JAKUBA ZAGAI , 

10-11 września 2015 JUBILEUSZOWY X NYSKI FESTIWAL NAUKI, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie.                                                                         

 
 
 
 
 
 

Więcej dowiesz się na www.ndk.nysa.pl/pl oraz na www.nysa.eu 
 
 

Zespół redakcyjny:  Klaudia Jelcz,, Aleksandra Myczewska, Paula Stanny,  
Damian Gniewczyoski, P. Hazik 

Skład komputerowy: M. Kruk-Cieślik 
 

Opiekunowie pisma: mgr  Marta Kufieta, mgr Magdalena Kruk-Cieślik 
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