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Za nami ferie świąteczne, w styczniu gorący czas wystawiania ocen na pierwszy semestr 

oraz miły okres ferii zimowych. Był więc czas pracy oraz wypoczynku. Każdy z nas na swój sposób 
przeżywał koniec I semestru, szczególnie przeżycia te 
towarzyszyły uczniom klas pierwszych, gdyż każdy z nich 
po raz pierwszy w nowej wybranej przez siebie szkole miał 
być sklasyfikowany, każdy chciał wypaść jak najlepiej, 
oczywiście nie wszystkim to się udało, ale na koniec roku 
będzie lepiej, w końcu jesteśmy w szkole, którą sami 
wybraliśmy i chcemy zdobyć zawód, który nas interesuje, 
zrobimy wszystko, żeby go zdobyć.  Myśmy już dokonali 
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wiemy co nas 
interesuje, co chcemy robić w przyszłości. Teraz 
dokładamy wszelkich starań, żeby zrealizować swoje 
marzenia o przyszłym zawodzie i pracy z nim związanej. 
Jedni z nas robią to lepiej inni gorzej, ale myśmy już 
wybrali. Wiedząc jak trudno jest podjąć decyzję o wyborze 
dalszego kierunku kształcenia, chcemy wyjść naprzeciw naszym młodszym kolegom i koleżankom 
z gimnazjum i doradzić im jaką szkołę wybrać. W dzisiejszym wydaniu Forum ZST znajdziecie 
m.in. wskazówki jak wybrać właściwą dla siebie szkołę, co wpłynęło na nasz wybór  
i kontynuowanie dalszej nauki w ZST. Dlaczego szkoła zawodowa, a nie liceum ogólnokształcące? 
Nasza szkoła jest najstarszą szkołą zawodową na terenie powiatu nyskiego, w dzisiejszym 
wydaniu znajdziecie artykuł o jej historii. W ubiegłym roku obchodziliśmy 70- lecie jej istnienia w 
związku z tym pokażemy migawki z uroczystości z tym związanych. Wasi starsi koledzy i koleżanki 
w wywiadach podzielą się z Wami  wrażeniami z pobytu w naszej szkole oraz powiedzą o swoich 
planach na przyszłość. 

Przedstawimy jednego z naszych absolwentów. Zapoznamy z wynikami sondy, którą 
przeprowadziliśmy wśród uczniów ZST. 
W kąciku fryzjerskim przekażemy relację z wojewódzkiego konkursu fryzjerskiego, który odbył się 
28 stycznia 2016 roku w Brzegu i oczywiście poinformujemy o sukcesie jaki odnieśli w nim 
uczniowie z naszej szkoły. 
Przedstawimy aktualną ofertę edukacyjną szkoły i już teraz zaprosimy Was na Dzień Otwartych 
Drzwi Szkoły, który odbędzie się  16 marca 2016 roku, oczywiście zapoznamy Was z jego bogatym 

programem.                                                                                              Zapraszamy do lektury. 
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Jaką szkołę 

wybrad? 

Oto kilka wskazówek 

przydatnych dla 

absolwentów szkół 

gimnazjalnych. 

Wybierając zawód, który chcemy wykonywad w przyszłości oraz w związku z tym szkołę 

ponadgimnazjalną należy wziąd pod uwagę: 

 zainteresowania; 

 temperament i możliwości intelektualne; 

 zdolności koncentracji i uwagi; 

 odpornośd psychiczną; 

 umiejętności i wartości, które uważasz za najważniejsze; 

 

Co biorą pod uwagę przyszli pracodawcy? 

 doświadczenie zawodowe; 

 umiejętności komunikacyjne; 

 naturalną ciekawośd świata; 

 wizję własnej przyszłości; 

 łatwośd radzenia sobie ze stresem; 

Złota myśl: Nie ma złych zawodów, nietrafne mogą byd jedynie dokonywane 

wybory zawodów. 

Konsekwencje niewłaściwego wyboru szkoły: 

 trudności w nauce; 

 niepowodzenia szkolne; 

 osiąganie bardzo słabych wyników w nauce; 

 nie otrzymanie promocji do następnej klasy; 

 zmiany szkoły; 

 wzrastające koszty ze względu na wydłużony czas nauki, zmiana podręczników i in.; 

K.M. 
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Sonda wśród 

uczniów ZST 

W dniach 16 i 17 lutego 2016 

roku wśród 86 uczniów klas 

pierwszych, drugich i trzecich 

przeprowadziliśmy sondę, chcąc 

dowiedzied się dlaczego wybrali 

oni naszą szkołę.  

Oto jakie powody tej decyzji 

podawali pytani przez nas 

uczniowie: 

 

 

 

 ciekawe kierunki kształcenia i interesujące zawody z przyszłością - 65 % 

 szkoła spodobała mi się pod każdym względem - 11,62 

% 

 słyszałam/em dobre opinie o szkole od jej absolwentów 

- 8,1 % 

 bo jest to szkoła z tradycjami - 5,8 % 

 zainteresowanie i kontynuacja tradycji zawodów 

budowlanych w mojej rodzinie - 4,65 % 

 dogodne położenie szkoły ( blisko dworca, w centrum) - 

4,65 % 

Źródło: wyniki sondy przeprowadzonej w klasach: 1KB, 1GF, 

2GF, 3KB 

 

 

 

K.M. 
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Dlaczego szkoła zawodowa, a nie liceum 

ogólnokształcące? 

spostrzeżenia prof. Stefana Kwiatkowskiego z Instytutu Badao 

Edukacyjnych 

W Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników, za to młodych 

ciągnie do liceów. Ponad 60 proc. gimnazjalistów wybiera ogólniaki. 

Tylko 39,6 proc. chce uczyd się w technikach i zawodówkach. Większośd 

po ogólniakach wybiera studia humanistyczne lub ekonomiczne - alarmuje prof. Stefan Kwiatkowski. Tylko 

kilka procent pójdzie na uczelnie techniczne, a w Polsce brakuje ludzi z wykształceniem technicznym i to się 

przez najbliższe lata nie zmieni. Pracy nie znajdą kolejne setki menedżerów, humanistów i ekonomistów. 

Rzesza młodych zasili szeregi bezrobotnych - ostrzega profesor. 

Pracodawcy przez urzędy pracy miesiącami 

poszukują inżynierów i wykwalifikowanych 

pracowników. 

Niechęd młodych do uczenia się zawodu bierze się 

ze społecznej presji , że lepiej skooczyd liceum, niż 

zdobyd zawód. 

Liceum ogólnokształcące to ślepa uliczka dla ludzi, 

którzy nie skooczą dobrych studiów. 

Zawody, w których dziś nie czeka się na pracę: 

 handlowcy 

 budowlaocy 

 cieśle 

 kucharze 

 murarze 

 malarze 

Na mistrzów w tych zawodach czeka się w Polsce i za 

granicą. 
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Wpisani w przestrzeo miasta, 
czyli trochę o historii szkoły 

 
 
Historia naszej szkoły związana jest ściśle z historią naszego 
miasta. 
Nysa przez wieki była stolicą księstwa biskupów wrocławskich. 
W XVIII wieku w wyniku tzw. wojen śląskich toczących się między Austrią , a Prusami przeszła pod 
panowanie pruskie i niemieckie, które trwało do 1945 roku. Pruskie rządy uczyniły z miasta 
klasztorów i kościołów miasto twierdzę z koszarami i tysiącami żołnierzy. 
W XIX wieku powstało w Nysie wiele zakładów przemysłowych , rozwinęło  się szkolnictwo. 
 
W 1899 roku przy ówczesnej ulicy Zerbonistrasse ( dzisiaj Szopena ) powstała Ewangelicka Szkoła 
Handlowa do której  uczęszczały dzieci żołnierzy i oficerów pruskich . 
W 1908 r. istniała tu szkoła powszechna. 
W latach 1926- 1945 w budynku naszej szkoły funkcjonowały: Szkoła Handlowa i Liceum Jadwigi. 
W 1937 roku liceum nadano nazwę: „Szkoła Jadwigi, miejska szkoła średnia dla dziewcząt”. Szkoła 
kształciła w latach 1927 – 1930 ponad 500 uczennic rocznie. 
W drugim skrzydle budynku mieściła się szkoła handlowa, która kształciła młodzież z Nysy 
 i regionu. 
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Nasza szkoła powstała w 1945 roku, jako pierwsza szkoła zawodowa na terenie powiatu 
nyskiego.  
Po wojnie zachowały się w Nysie tylko dwa budynki w których kiedyś mieściły się szkoły średnie : 
było to Carolinum oraz nasza szkoła. 
W lipcu 1945 roku zapadła decyzja  Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach  
o utworzeniu Szkoły Zawodowej w Nysie pod nazwą: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa , 
pierwszą  siedzibą szkoły był budynek przy ul. Sudeckiej 7. 

3 listopada 1945 roku  rozpoczęły się zajęcia w Publicznej Szkole Dokształcającej w klasach  
o specjalnościach: elektrycznej, metalowej i handlowej. 

14 marca 1946 roku  przeniesiono siedzibę szkoły do obecnego budynku przy ul. Szopena 22/24. 
Budynek ten przejęto bezpośrednio od władz radzieckich. 

 

W 1946 roku  w szkole powstał Ośrodek Szkoleniowy Energetyki, który funkcjonował do 1950 
roku. W 1948 roku przy szkole powstał internat. 
W 1950 roku  na miejsce Ośrodka Szkoleniowego Energetyki powstało Technikum Mechaniczne. 
W tym samym roku uruchomiono warsztaty, szkolne mieszczące się przy ul. Piłsudskiego. 
W 1951 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Metalowo- Energetyczną , kształcącą 
wykwalifikowanych pracowników dla Zakładów Urządzeo Przemysłowych oraz dla Zakładu 
Budowy Nadwozi Samochodowych. 
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W latach 1950- 1956 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 
 
 
W 1951 roku  Technikum Mechaniczne zostało przeniesione do budynku przy ul. Orkana. 
 W 1959 roku przeniesiono tam także Zasadniczą Szkołę Metalową. 
W 1961 roku utworzono Technikum Ekonomiczne, które  w 1965 roku, z budynku naszej szkoły, 
zostało przeniesione do budynku przy ul. Sikorskiego 1. 
1964- utworzono Technikum Budowlanego dla młodzieży, a rok później Technikum Budowlane dla 
Pracujących. 
1970- powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych przy Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
18 czerwca 1973 roku w obecności 1400 uczniów, 60 nauczycieli, rodziców  szkoła otrzymała 

sztandar i imię Bohaterów Warszawy. 

W 1975 roku nastąpiła  zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół 

Budowlanych, Zasadniczą Szkołę Zawodową. 

W 1982 roku szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Technicznych. Nazwa ta funkcjonuje do dziś.  

W 1991 roku utworzono Szkołę Zasadniczą Specjalną, a  1995 roku Technikum Budownictwa 

Wodnego oraz Technologii Żywności. 

Kolejne reformy oświaty wprowadzały zmiany w poszczególnych typach szkół funkcjonujących  

w ramach Zespołu Szkół Technicznych. 

Obecnie szkoła oferuje kształcenie w 23 atrakcyjnych zawodach i kierunkach. Aktualną ofertę 

edukacyjną szkoły również znajdziecie w tym numerze Forum. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, oprócz zajęd teoretycznych i praktycznych w szkole oraz 
 w różnych warsztatach i zakładach pracy na terenie powiatu nyskiego ( kooperujemy ze 180 
przedsiębiorstwami i firmami z terenu gminy Nysa oraz województwa opolskiego), podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe i kształcą różne umiejętności podczas praktyk i staży zagranicznych. 
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie technikum budowlanego odbywali staż zagraniczny w 
Niemczech w ramach realizacji projektu mobilności Leonardo da Vinci pt. " Homo ecologicus - 
alternatywna droga rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kluczem do rynków pracy  
w zjednoczonej Europie". Wartośd projektu wynosiła  38030 euro. 
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Uczniowie technikum architektury krajobrazu odbywali praktyki zagraniczne w Austrii. 
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie technikum architektury krajobrazu odbywali staż 
zagraniczny w Niemczech w ramach realizacji projektu mobilności LdV pt. "W europejskim stylu - 
aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie".  
Wartośd materialna projektu wynosiła  38250 euro. 
 
W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie w ramach wyjazdów studyjnych odwiedzali Średnią 
Szkołę Zawodową w Hradec Kralove w Czechach. Od roku szkolnego 2016/2017 realizowany 
będzie polsko-czeski unijny projekt : "Transgraniczna szkoła" , w ramach którego nasi uczniowie 
będą wyjeżdżali na praktyki zawodowe do Czech, a uczniowie czescy przyjadą do naszej szkoły. 
 
W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 dwie 16 -sto osobowe grupy uczniów z technikum 
architektury krajobrazu oraz technikum budowlanego wyjadą na dwutygodniowy staż zawodowy 
do Niemiec w ramach realizacji programu Unii Europejskiej Erasmus + pt. "Staż zagraniczny - 
alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych mobilnych 
pracowników".  
Przyznana szkole kwota dofinansowania wynosi 52 400 euro. 
 
Od wielu lat nasza szkoła cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów gimnazjów. 
Jej mury opuściło tysiące absolwentów, którzy zdobyli tu wykształcenie w wielu zawodach, 
niektórzy z nich zajmują odpowiedzialne stanowiska gospodarcze i administracyjne w mieście, 
regionie, kraju oraz za granicą. 
 
Jesteśmy najstarszą szkołą  zawodową w powiecie nyskim, szkołą o bogatych tradycjach.  
 
 
 
 
 
 

M.K. 
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70 lat 

minęło... 
W ubiegłym roku 
obchodziliśmy 70-lecie 
istnienia szkoły. Nasza 
szkoła była kolebką nyskiego 
szkolnictwa zawodowego. 
Dała początek nie tylko 
"Budowlance", ale także 
"Mechanikowi" 
 i "Ekonomikowi".  

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 2 czerwca 2015 roku. 

 

 
 
 

MK. 
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Humor z zeszytów szkolnych: 

 Matejko namalował "Bitwę pod 
Grunwaldem", chociaż ani razu 
nie widział jej w telewizji. 

 Po powrocie do domu Wokulski 
zamknął się w sobie i nikogo nie 
wpuszczał. 

 Chopin zaczynał od fortepianu, a 
skooczył na obczyźnie. 

 Napoleon był niski, ale na 
wszystkich patrzył z góry. 

Biblioteka zawsze po drodze!   Nie mijam, wchodzę!…  

Październik – MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

- gazetka fotograficzna "Radośd czytania" 
- gazetka "Czytanie krzepi" 
- impreza czytelnicza "Ja i moja książka" 
Celem tych imprez była promocja 
czytelnictwa, zarażanie pasją czytania 
innych. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, 
przekładaoce sylabowe, a także zaprojektowali 
okładki do ich ulubionych książek. Impreza pokazała, że 
czytanie jest znakomitym i ciekawym sposobem spędzania 
wolnego czasu. Uczestnicy imprezy otrzymali słodycze i atrakcyjne zakładki do książek. 
 
 

ZABAWY LITERACKIE W BIBLIOTECE 
Biblioteka szkolna staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie 
literatury. Z okazji Mikołajek klasa II K miała możliwośd sprawdzid swoją wiedzę z języka polskiego 
rozwiązując krzyżówki literackie. 

To się teraz czyta….… 

Ścieżka miłości - M. Ruiz, Ta niezwykła książka uczy nas rozpoznawania iluzji i pomaga wejśd na ścieżkę 
rozwoju osobistego, która prowadzi do wolności, prawdziwego szczęścia i miłości. 
Will Grayson - J. Green, Pewnego zimowego wieczoru w Chicago przecinają się ścieżki dwóch Willów 
Graysonów. Nazywają się tak samo, ale do tej chwili żyli w zupełnie różnych światach.....Teraz ich życie 
rusza w całkiem nowym i nieoczekiwanym kierunku..... 
Za progiem grobu - A. Ziemiaoski, To powieśd, która nie zawiedzie fanów Ziemiaoskiego. Kolejna książka, w 
której autor snuje znakomitą narrację z intrygującymi pułapkami w tle. 
Kawiarenka pod Różą - K. Michalak, Amelia wiedziała tylko, że maleoka cukierenka jest jej 
przeznaczeniem. Miała nadzieję, że wśród róż, czekolady i babeczek z karmelem odnajdzie wreszcie 
ukojenie. 
Gorzkie urodziny - A. Cassidy, Od pierwszych stron autorka zabiera nas do innego świata. Ta książka nie 
jest tylko o nastoletniej ciąży, jest o trudnych relacjach w rodzinie rozbitej i o prawdziwej przyjaźni.  
Wiosną Ci wszystko wybaczę - C. Palmer, Pierwsza częśd serii "Cztery pory roku w małżeostwie". Jak już 
sam tytuł wskazuje, książka głównie o wybaczaniu.     
                                                                                                                                                            - Halina Chowałko 
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Nasi absolwenci 

Andrzej Olchawa 

 

Absolwent Technikum Budowlanego.  Po jego ukooczeniu kontynuował naukę  w Paostwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Nysie, studiując informatykę.  

Potem studiował na Politechnice Wrocławskiej. Studiując na tej uczelni,  Andrzej Olchawa był jednocześnie 

jej pracownikiem. Wtedy to - idąc śladami kuzyna - postanowił aplikowad do specjalnego programu 

edukacyjnego w CERN w Genewie, jednego  z największych ośrodków naukowych na świecie. 

- Podczas studiów miałem marzenie, żeby robid coś ważnego po ich zakooczeniu, nie wiedziałem jednak,  

co to mogłoby byd. CERN pasuje do "robienia czegoś ważnego", więc postanowiłem spróbowad się tam 

dostad.  

Ale wtedy dostałem ofertę pracy od firmy GMV w Madrycie, która zajmuje się tworzeniem systemów do 

kontroli, planowania i symulacji misji kosmicznych, głównie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej,  

ale również dla innych agencji, jak NASA, oraz prywatnych firm na całym świecie. To jeszcze bardziej 

pasowało do pomysłu podążania za czymś ważnym - opowiada Olchawa. 
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W 2013 roku został przeniesiony do Darmstadt, gdzie pracuje w Europejskim Centrum Operacji 

Kosmicznych, od samego początku przy misji Rosetta. 

 Sonda Rosetta wraz z próbnikiem Philae rozpoczęła swoją podróż na kometę Czuriumow-Gierasimienko  

w marcu 2004 roku. Celem misji, której pomysł zrodził się już pod koniec lat 70., było dokładnie przyjrzenie 

się komecie, a także wylądowanie na niej celem przeprowadzenia dokładnych badao jej powierzchni,  

a także wnętrza. 

- Miałem sporo szczęścia, że trafiłem akurat na tę misję. Cały Mission Control Team Rosetty składa się  

z wielu zespołów, np. ma zespół, który odpowiedzialny jest za kontrolę satelity, kolejny zajmuje się 

stacjami naziemnymi, a jeszcze inny dynamiką lotu i nawigacją. Ja jestem w zespole odpowiedzialnym za 

systemy monitoringu oraz kontroli satelitów oraz zarządzanie i dystrybucję danych do naukowców - 

opowiada. 

Aktualnie Andrzej Olchawa pracuje również nad misjami Venus Express oraz Mars Express - Powoli 

zaczynam również pracę nad misją, która zostanie wystrzelona w 2016 roku, ExoMars. Jej celem jest 

wylądowanie łazikiem na powierzchni Marsa - zapowiada. 

 

 

M.W. 
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Wywiad z Klaudią Bławicką, uczennicą 

klasy 3 KB 

Dlaczego wybrałeś tę szkołę?  

Zdecydowałam się  wybrad Zespół Szkół Technicznych, gdyż jest tu 

kierunek: technik architektury krajobrazu, który łączy w sobie wszystkie 

moje zainteresowania . Od dziecka uwielbiałam rysowad i ustawiad 

wszystko według własnego uznania. A  oczywiście jeszcze, kto nie lubi 

roślin? Kierunek ten pozwolił mi się z nimi bliżej zaznajomid. Poznałam 

również wiele interesujących roślin, o których istnieniu nie miałam pojęcia. 

Jakie są Twoje wrażenia z pobytu w szkole ? 

Nasza szkoła pomaga uczniom w rozwijanie zainteresowao. Mamy możliwości uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych, kursach, a także projektach finansowanych przez Unię Europejską. Nauczyciele dbają też o 

dobrą atmosferę. 

Jakie masz plany na przyszłośd ? 

Po ukooczeniu  Technikum Architektury Krajobrazu bardzo chciałabym dostad się na Politechnikę 

Wrocławską, na wydział architektury i urbanistyki. Na kierunku tym mogłabym dalej rozwijad swoje 

zainteresowania. W przyszłości chciałabym pracowad w biurze architektonicznym lub otworzyd własną 

działalnośd. 

Wywiad z Karoliną Kurowską, uczennicą klasy 3 KB 

Dlaczego wybrałeś tę szkołę? 

Wybierając Technikum Budowlane chciałam robid coś niebanalnego. Głównie kierowałam się nabyciem 

fachu, opiniami znanych mi ludzi i możliwością wyjechania na staż zagraniczny. Miałam również na uwadze 

lokalizacje, bo przecież ze szkoły do PKP jest jedynie 10 minut drogi. Oczywiście, przerażała mnie wizja 

bycia jedyną dziewczyną w męskiej grupie, jednak chciałam sprawdzid się w czymś zupełnie nowym. 

Murowanie, tynkowanie, kładzenie tapet i stawianie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. Nic nie jest nam 

obce – nam, ponieważ każdy z mojej klasy jest bogaty w nowe umiejętności.  

Poza tym szkoła była już sprawdzona przez brata, który jest absolwentem, oraz 

tatę, z zawodu murarza, który całkiem miło wspomina swoje lata szkolne, jakie 

spędził w ZST.  

Jakie masz wrażenia z pobytu w szkole?  

Cieszę się, ze wybrałam ZST zamiast liceum. Posiadanie wszelkich kwalifikacji po 

ukooczeniu szkoły, z pewnością bardziej pomogą mi na rynku pracy, niż po 

zdobyciu zwykłego średniego wykształcenia.  
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Szkoła jest przyjaznym miejscem, sprzyjającym nauce. Oczywiście, „budowlanka” ma swoje dobre i złe 

strony. Bardzo cenię naszych nauczycieli, którzy przekazują nam bogatą wiedzę z przedmiotów 

zawodowych. Tutaj także spotkałam swoich przyjaciół, z którymi lubię spędzad czas.  

Myślę, ze po ukooczeniu szkoły, z chęcią będę do niej wracad wspomnieniami do lat szkolnych.  

Czy poleciłabym ZST innym ?  

Z pewnością tak! Jeżeli ktoś jest zainteresowany budownictwem, bądź w przyszłości chciałby studiowad 

architekturę i urbanistykę, to jak najbardziej mogę polecid nasze technikum ! ;)  

Jakie masz plany na przyszłośd?  

Niestety moje plany nie są związane z podążeniem budowlaną ścieżką. Od dłuższego czasu interesuję się 

fotografią i chciałabym kształcid się w tym kierunku. Uwielbiam łapad wyjątkowe chwile i móc dzielid się 

nimi z innymi ludźmi. 

Wywiad z Damianem Zielioskim, 

uczniem klasy II GF 

Dlaczego wybrałeś tę szkołę?  

Wybrałem tę szkołę, ponieważ mieszkam dośd blisko i akurat przy okazji były 

tutaj ciekawe zawody do wyboru. Początkowo miałem iśd na zupełnie inny 

kierunek niż ten, na którym jestem obecnie, ale jednak rodzina namówiła mnie 

żebym poszedł na geodetę. 

  

Jakie są twoje wrażenia z pobytu w tej szkole? 

W pierwszym dniach ciężko było się odnaleźd. Szukanie sali, w której odbywały 

się dane zajęcia często zajmowało całą przerwę.  Po około dwóch tygodniach 

już było łatwiej.  Moja klasa jest pierwszym rocznikiem technikum 

geodezyjnego w Nysie, dlatego w pierwszej klasie mieliśmy jednego 

nauczyciela od wszystkich przedmiotów zawodowych i była to dośd ciekawa 

opcja. Teraz jest dwóch nauczycieli, z których jestem zadowolony, ponieważ 

jasno przekazują wiedzę i w razie problemów zawsze pomogą. Ogólnie nauczyciele w tej szkole są mili i 

starają się współpracowad.  

 

Jakie są twoje plany na przyszłośd? 

Zależy mi, aby ukooczyd tę szkołę z tytułem technika geodety, po czym zacząd pracowad (najchętniej w 

wyuczonym zawodzie). Ewentualnie w późniejszym czasie pójśd na studia, lecz jak na razie to się z nimi 

wstrzymam.  

 

M.K. 
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Konkurs fryzjerski  
 
Konkurs odbył się 28 stycznia 2016 roku. 
Zawody zorganizował brzeski Zespół Szkół 
Budowlanych, do rywalizacji stanęło 15 adeptów 
fryzjerstwa z Opola, Strzelec Opolskich, Brzegu, Nysy i Oławy.  
Wymyślne koki układane na kształt kapeluszy, efektowne ozdoby  
i przyciągające uwagę loki - uczniowie klas fryzjerskich starali się zrobić 
wszystko, by zachwycić jury. 
Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Drozdowska Joanna, 
Komenda Dominika, Kuć Katarzyna, Dmytrów Aneta, Rzemieniuk 
Ewelina oraz Grzegorz Matras z klasy 1 GF oraz Róża Kłokosińska z klasy 
2 GF. Uczniów do zawodów przygotowywała pani Marzena 
Hamankiewicz - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w ZST.  
Uczniowie podczas konkursu zaprezentowali przede wszystkim swoje 
umiejętności zawodowe. 
Uczennica naszej szkoły Róża Kłokosińska zajęła drugie miejsce,  
Grzegorza Matras uzyskał wyróżnienie.  
 

Gratulujemy. 
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Grzegorz Matras i jego modelka Katarzyna Kud 

 

 

 

Druga z lewej: Róża Kłokosioska 
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http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Dz.o.jpg


 

19 

 SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  
 

 Dyskusyjny Klub Książki, Od: 29-02-2016, 17:00 

Do: 29-02-2016, Organizator: Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Nysie, ul. Sukiennicza2,  

 Narodowy Dzieo Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 01-03-2016, 

 Organizator: Urząd Miejski w Nysie, ul.  Kolejowa 15,  

 Kabaret Hrabi, 12-03-2016,  Organizator: Nyski Dom Kultury, ul. Wałowa7,  

bilety: 75 PLN parter, 55 PLN balkon, 

 Jarmark Wielkanocny 2016,  20-03-2016, 10:00, Organizator: Biuro Informacji 

Turystycznej w Bastionie św. Jadwigii,  ul. Piastowska 19 ,  

 

 

   
 
 
 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie.                                                                         

 
 
 
 
 

Więcej informacji na stronie:  www.nysa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny:  Klaudia Bławicka, Karolina Kurowska, Klaudia Jelcz, 
 

Skład komputerowy: M. Kruk-Cieślik 
 

Opiekunowie pisma: mgr  Marta Kufieta,  


