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w Nysie 

 

FORUM  ZST 
KWARTALNIK NR 19, Wiosna 2015 

 

W naszej gazetce nr 19 przygotowaliśmy dla Was mnóstwo informacji,  

relacji  z wydarzeń, które miały miejsce w szkole i poza  nią. 

Zaczniemy od relacji z Dnia Otwartego… 
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Dzieo Otwarty w Zespole Szkół Technicznych, odbył się 

 18 marca. Szkołę odwiedziło około 200 gimnazjalistów z Nysy 

 i okolic. 

Imprezy towarzyszące to: 

Dzieo Amerykaoski oraz Dzieo Kultury Regionalnej – Euroregion 

Pradziad. 

W programie również odbyły się prezentacje uczniów ZST: 

     Prezentacja kultury, kuchni, zwyczajów 

amerykaoskich; 

     Zostały zaserwowane potrawy kuchni amerykaoskiej 

przez uczniów naszej szkoły; 

     Wystawa nowości czytelniczych; 

     Prezentacja Euroregionu Pradziad; 

     Prezentacja praktyk zawodowych, w których wzięli udział 

uczniowie ZST w Niemczech; 

     Turniej piłki siatkowej na sali gimnastycznej; 

Wystawa prac uczniów, w ramach konkursów: 

-  Z kulturą mi do twarzy, 

-  Moja mała ojczyzna 

-  Konkurs fotograficzny 

-  Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną 

 

 

Halina  Zielioska 
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Z okazji Dni Otwartych Szkoły odbył się Turniej Piłki Siatkowej.  

Drużyny biorące udział w zawodach ( 1 KB, 1 GF, 2 MB, 3 TA, 3 KB, 4 TB i 4 TK) walczyły bardzo dzielnie. 

Pierwsze  miejsce zajęła klasa 3 TA,  drugie  miejsce wywalczyła 

klasa 3 KB,  a na trzecim miejscu uplasowała się klasa 4 TB. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni słodkim 

upominkiem. 
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Dzieo Wody 

23 marca w naszej szkole odbył się 

światowy Dzieo Wody, 

święto ustanowione 

przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, 

obchodzone corocznie 22 marca. 

 

Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992  (UNCED) w Rio de Janeiro 

w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na 

świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Już po raz 

dwudziesty pierwszy obchodzimy Światowy Dzieo Wody. W tym roku hasłem 

przewodnim jest „Woda i zrównoważony rozwój”. 

W ramach Dnia Wody uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty, których 

tematyką było wyżej opisane święto. 

 

A.B-K 
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Talenty Budowlanki 
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Sukces uczennic 

Technikum Architektury 

Krajobrazu 
W dniach 26-27 marca 2015r. w Zespole 
Szkół Architektury Krajobrazu i 
Handlowo-Usługowych w Gdaosku odbył 
się  V OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
WIEDZY O ARCHITEKTURZE 
KRAJOBRAZU  pod honorowym 
patronatem Pomorskiego Kuratora 
Oświaty i Prezydenta Miasta Gdaoska.  
Hasło tegorocznego konkursu brzmiało 

„Miejski Ogród z recyklingu”. Konkurs ma na celu zainspirowanie uczniów kształcących się  

w zawodzie technik architektury krajobrazu, do tworzenia nowatorskich rozwiązao z zakresu 

zagospodarowania terenów zieleni, w tym projektowania ogrodów z wykorzystaniem surowców 

wtórnych. 

Naszą szkołę reprezentowały Wioleta Dereo z kl. 4TK, Adrianna Styrcz z kl. 4TK i Paula Stanny  

z kl. 3KB. Opiekunem grupy była Pani Izabela Żukowska. Uczennice po wygraniu eliminacji 

szkolnych dostały się do finału w Gdaosku, w którym wzięło udział 30 drużyn z całej Polski. 

Konkurs ten jest po Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) drugim ważnym 

konkursem, w którym uczniowie TAK bardzo chętnie biorą udział. 

Ta edycja była bardzo szczęśliwa dla naszych uczennic. W pierwszym dniu odbywała się 

konkurencja drużynowa. W tej konkurencji uczniowie rywalizowali wg formuły „zaprojektuj 

 i wybuduj … miejski ogród z recyklingu”. Na oczach widzów przez 3 godziny drużyny z trzydziestu 

miast miały przygotowad aranżację fragmentu ogrodu miejskiego 

z materiałów z recyklingu. 

Uczennice naszej szkoły zajęły I miejsce zdobywając puchar i cenne nagrody. 

W drugim dniu odbył się finał konkurencji indywidualnej i walka o indeksy wyższych uczelni. Blisko 

100 najlepszych uczniów z 28 szkół z terenu całej Polski przystąpiło do testu wiedzy z zakresu 

architektury krajobrazu. Wyłoniono 10 finalistów, których zadaniem było pokonanie maratonu 

ogrodowego. Do grona 10 finalistów dostała się Wioleta Dereo, zajmując ostatecznie IX miejsce 

Uczennica otrzymała dyplom i nagrody ufundowane przez ZSAKiHU i Sponsorów. 

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Opiekun: I. Żukowska 
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13 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława 

Koraszewskiego w Opolu odbył się WOJEWÓDZKI KONKURS „Regionalne 

smaki” pod patronatem  Stowarzyszenia Kucharzy Regionu Opolskiego. 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Slajd1.jpg
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Slajd2.jpg
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 Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II G kształcący się w zawodzie Kucharz: Rafał 

Podsiadło, Patryk Rączka, a także uczennice Daniela Strama i Alicja Ziółkowska.  Uczniowie 

naszej szkoły po opracowaniu dwóch ciekawych receptur potraw regionalnych zakwalifikowali się 

do finału wojewódzkiego, w którym wzięło udział 20 drużyn z woj. opolskiego. 

Uczestnicy konkursu zobligowani zostali do sporządzenia w 3 porcjach, w nieprzekraczalnym 

czasie 120 minut, regionalnej przystawki zimnej lub gorącej, a następnie prezentacji dania 

konkursowego przed jury w składzie: 

- Michał Bałazy – właściciel blogu „kreatorsmaku.tv”, 

- Paweł Pingot – prezes Stowarzyszenia Kucharzy Regionu Opolskiego, 

- Daniel Sielicki – przedstawiciel firmy RATIONAL sp. z o.o. 

Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy konkursu wzięli udział w pokazie carvingu  prowadzonym 

przez Wicemistrza Europy w carvingu  p. Piotra Wasika. Moda na carving,  czyli zdobienie  

i rzeźbienie w warzywach oraz owocach, dotarła z dalekiej Azji do Polski około 10 lat temu i coraz 

częściej zyskuje zainteresowanie wśród zawodowych kucharzy bądź prywatnych pasjonatów -

gastronomów. 

Przygotowane przez reprezentantów naszej szkoły potrawy „Hajduczek” i :Trzy życzenia słodkiej 

rybki…” zostały ocenione bardzo wysoko. Uczniowie natomiast godnie reprezentowali ZSZ nr 3  

w Nysie w konkursie kulinarnym. Niestety od miejsca na podium dzielił obie nasze drużyny tylko 

1 pkt. 

Uczniom i uczennicom życzymy dalszego rozwijania pasji kulinarnych oraz sukcesów zawodowych. 

 
V.Ceglarek, M.Broszkiewicz 
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Wiosenny look 

9 kwietnia 2015 

Rozpoczęła się wiosna, a razem z nią czas zmian naszych fryzur i garderoby ! Uczniowie klas 

fryzjerskich przygotowali wystawę plakatów pt. „Trendy w wiosennych stylizacjach” z której 

możemy się dowiedzied jakie są najmodniejsze fryzury tego sezonu, stroje, buty i dodatki. 

 

 

W modzie, przede wszystkim panują dośd krótkie włosy, warkocze i kolorowe odcienie. 

Fryzura powinna byd lekka i nie mied ostrych krawędzi. Jednym z najgorętszych trendów sezonu są 

lata siedemdziesiąte- wszechobecny jeans, zamszowych kurtki i hippisowskie sukienki. 

A.B-K 
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Konkurs fotograficzny ” Moja mała 

ojczyzna” 

14 kwietnia 2015  

Konkurs został zorganizowany po raz drugi w bieżącym 

roku szkolnym przez Panią mgr inż. Ewę Szablewską oraz 

Panią mgr Ewę Roguską .Do udziału zostali zaproszeni 

uczniowie naszej szkoły. 

Celem konkursu była popularyzacja piękna miejscowości 

wchodzących w skład powiatu nyskiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych 

miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości. Ponadto z uwagi na 

realizowaną innowację pedagogiczną dotyczącą zarządzania nieruchomościami , dokonano 

dodatkowej kategoryzacji prac na nieruchomości gruntowe niezabudowane, zabudowane oraz 

nietypowe. 

Wystawa nagrodzonych i zgłoszonych prac została przygotowana na Dni Otwarte ZST Nysa w dniu 

18.03.2015r. 

Oprócz prac laureatów konkursu na wystawie znalazły się także prace uczniów klasy IVTB, 

przedstawiające kościoły w powiecie nyskim oraz częśd zdjęd zgłoszonych do konkursu. 

Wystawa fotograficzna zdobyła uznanie w oczach Dyrekcji szkoły, uczniów oraz rodziców. 

Celem konkursu było także popularyzowanie pojęd związanych z nieruchomościami , ich 

lokalizacją i charakterystyką. 

Uczniowie z naszej szkoły dostarczyli wiele zdjęd , które  przedstawiały ich lokalne małe ojczyzny : 

kościoły , zabytkowe obiekty, ulice miasta Nysa , fragmenty parków , mosty, pejzaże górskie, 

odnawialne źródła energii wpisane w lokalny krajobraz i innych ciekawych miejsc z ich rodzinnych 

miejscowości. Wszystkie prace zasłużyły na słowa uznania dla ich autorów. 

Rodzinna miejscowośd dla każdego z nas to Mała Ojczyzna  , dzięki niej wiemy , gdzie jest nasze  

miejsce na Ziemi. 

Z upływem czasu , każdy z nas przechodząc przez kolejne etapy edukacji szkolnej zmienia miejsce 

swoje pobytu, które staje się dla niego nową Małą Ojczyzną. 

Dla nauczycieli i uczniów ZST Nysa,  Małą Ojczyzną jest miasto Nysa i szkoła, w której codziennie 

spędzają czas na dostarczaniu i pogłębianiu wiedzy. 
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Komisja Konkursowa , dokonała wyboru najlepszych prac wykonanych 

przez uczniów  naszej szkoły. 

Informujemy, że laureatami konkursu fotograficznego Moja Mała 

Ojczyzna w tym roku szkolnym zostali następujący autorzy zdjęd : 

w kategorii: 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane    

      I miejsce – Patryk Łozioski – klasa 2TB 

      II miejsce – Wojciech Drzewicki  – klasa 1KB 

      III – Krystian Adamczyk – klasa 2KB 

Nieruchomości gruntowe zabudowane    

     I miejsce – Jakub Woźniak – klasa 2TB 

     II miejsce – Dawid Gąsiorek – klasa 1KB 

     III miejsce – Marzena Ziemiaoska – klasa 1KB 

Nieruchomości nietypowe    

      I miejsce – Mateusz Nowicki klasa 1TB   

      II miejsce – Kamil Korytkowski – klasa 1KB 

      III – Jakub Woźniak – klasa 2KB 

Wyróżnienia otrzymali :  

      Krystian Adamczyk – 2KB 

      Dominik Kodlewicz klasa 1KB 

      Gracjan Ozimek klasa 1KB 

Wręczenia nagród oraz pamiątkowych dyplomów dokonała Pani 

Dyrektor mgr Henryka Sępek  wraz z organizatorkami konkursu : Panią 

mgr inż. Ewą Szablewską i Panią Ewą Roguską. 

Gratulujemy nie tylko zdobywcom nagród, ale wszystkim biorącym udział w konkursie 

i zapraszamy za rok.                                                                                        

                                                                                                                                          Opracowała: Ewa Szablewska 
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Sukces w eliminacjach okręgowych XXXIX edycji OWiUR 

20 kwietnia 2015 

 
      

17 kwietnia 2015r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje 

okręgowe XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada jest jednym  

z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych 

organizowanym w naszym kraju. Celem olimpiady jest przede wszystkim rozwijanie wśród 

młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także 

umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Głównym organizatorem jest 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Ministerstwem Środowiska, a współorganizatorami liczne polskie uczelnie rolnicze. 

OWiUR prowadzona jest równocześnie w sześciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, 

produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, żywienie człowieka i gospodarstwo 
domowe oraz architektura krajobrazu. 

Naszą szkołę w bloku architektura krajobrazu reprezentowały uczennice: Wioleta Dereń z klasy 

4TK i Paula Stanny z klasy 3KB. Eliminacje okręgowe polegały na zaprezentowaniu wiedzy 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/2015-04-17-16.00.16.jpg
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teoretycznej i umiejętności praktycznych w danym bloku tematycznym. W eliminacjach 

okręgowych wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (głównie rolniczych) woj. 

opolskiego i dolnośląskiego. 

Wioleta Dereń zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do etapu centralnego OWiUR. 

Uczestnicy olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w olimpiadzie na szczeblu 

centralnym są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, w zakresie prezentowanego 

bloku, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady. Zwolnienie takie 

jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej z danego przedmiotu. Na dyplomie 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników 

egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się „100”. 

Eliminacje centralne odbędą się 29–30 maja 2015r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 

 w Olsztynie. Warto podkreślić, że laureaci eliminacji centralnych zyskują możliwość studiowania 

na wielu prestiżowych uczelniach rolniczych w kraju. 

Sukcesem jest również VI miejsce Pauli Stanny. 

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 
 

Opiekun: I. Żukowska 
 

DZIEŃ KSIĄŻKI 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/Kolejka.jpg
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23 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, biblioteka szkolna 

przygotowała szereg atrakcji. 

Każdy, kto w tym dniu wypożyczył książkę, wziął udział w losowaniu atrakcyjnych fantów, 

wśród których znalazły się m.in.: kamizelki odblaskowe, kubki, opaski odblaskowe, długopisy, 

czapeczki sportowe, breloczki na klucze i słodycze. Do każdej książki dołączona była kolorowa 

zakładka.  Na uczniów czekały słodkie niespodzianki, czekoladki, cukierki nadziewane, lizaki. 

 Święto Książki było wspaniałą okazją do porozmawiania o ulubionych publikacjach 

i wymiany zdań co warto przeczytać… 

Kilkoro uczniów skorzystało z okazji i….. zwróciło zaległe książki, w tym dniu, bez 

konsekwencji. Był to bardzo udany i pracowity dzień; aż 97 uczniów odwiedziło naszą bibliotekę 

i wybrało sobie coś ciekawego do czytania. 

  H.C 

Warsztaty profilaktyczne ARS- CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ 

29 kwietnia 2015 

 

 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/ARS-1.jpg


17 

 

I Olimpiada „TOP KUCHARZ” 

4 maja 2015 

 
W kwietniu 2015 roku w  Prudniku odbyła się I Olimpiada TOP KUCHARZ, w której 

uczestniczyły 2 uczennice naszej szkoły Angelika Bielak, i Karolina Kniaź. Zadaniem 

uczestników  olimpiady było skomponowanie wykwintnego dania głównego, z wybranych przez 

organizatorów składników. Tematem był drób. Drugim zadaniem było deser włoski, i tiramisu. 

W wyniku 

2-godzinnej rywalizacji i ocenie jurorów uczennice naszej szkoły uplasowały się na 3 miejscu. 

 Gratulujemy 

opracowała: VC 

 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/DSC01484.jpg
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Wycieczka do 

Auschwitz-Birkenau 
Dnia 23 IV 2015 r. odbyła się wycieczka 

szkolna do Miejsca Pam ięci i Muzeum 

Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu . 

W wycieczce brało udział 20 uczniów z 

różnych klas Zespołu Szkół Technicznych 

którymi opiekowały się panie : 

Magdalena Kruk – Cieślik, Maria Prus 

oraz Marta Kufieta . 

Uczestnicy wycieczki zwiedzali tereny 

byłego niemieckiego , nazistowskiego 

obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz , który istniał w latach 1940 – 1945 , zobaczyli świadectwa 

Holokaustu – krematoria , komory gazowe i inne pozostałości poobozowe . 

Zetknęli się z historią II wojny światowej i jej najokrutniejszym wymiarem wymordowaniem 

1 milion 500 tyś ludzi w Auschwitz . 

Miejsce to odwiedzają ludzie z całego świata . 

Nasza szkoła również organizuje te wyjazdy corocznie  , gdyż służą one pamięci o tych którzy tam cierpieli  

i zginęli oraz uświadomieniu sobie do czego może prowadzid pogarda i nienawiśd wobec ludzi . 

Organizatorzy 

II Opolskie Targi Pracy „Przystanek Kariera 2015” 

Dnia 24 kwietnia br. uczniowie kl. 2KB i 3U wraz z opiekunami Heleną Dwiek i Katarzyną Kowalską 

uczestniczyli w II Opolskich Targach Pracy „Przystanek Kariera 2015”. 

Na opolskim Rynku można 

było zapoznad się z ofertami 

pracy, praktyk i staży dużych 

firm z Opolszczyzny. Swoimi 

doświadczeniami zawodowymi 

z uczestnikami targów 

podzielili się min. Kierowca 

 i inżynier budownictwa. 

Można było skorzystad z porad 

eksperta dotyczących pisania 
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CV listu motywacyjnego, dowiedzied się, jak dobrze wypaśd na rozmowie rekrutacyjnej. Gościem 

specjalnym wydarzenia był podróżnik Aleksander Doba, który samotnie przepłynął Ocean 

Atlantycki kajakiem w 2014 r. 

 

 
Początek maja każdego roku to wielkie przeżycie dla tysięcy młodych Polaków. 

Powód? Oczywiście matura! 

Dzisiaj nasi maturzyści zasiedli do pisania egzaminu dojrzałości – jeszcze według starych zasad. 

Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej:  język polski, język obcy nowożytny i matematyka. 

W części ustnej absolwenci obowiązkowo zdawad będą: język polski i język obcy nowożytny. 

Trzymamy kciuki za wszystkich Maturzystów!!! 

I niech po latach miło wspominają ten wyjątkowy egzamin będący uwieoczeniem ich czteroletniej 

nauki w naszym technikum  

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Matura-2015-strona-g%C5%82%C3%B3wna.jpg
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http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Slajd11.jpg
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Slajd11.jpg
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Slajd21.jpg
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Wyniki wyborów w ZST 
 

Imię i nazwisko % oddanych głosów 

Grzegorz Braun 1,40 % 

Andrzej Duda 10,32 % 

Adam Jarubas 0,46 % 

Bronisław Komorowski 7,98 % 

Janusz Korwin-Mikke 30,04 % 

Marian Kowalski 0 % 

Paweł Kukiz 26,76 % 

Magdalena Ogórek 10,79 % 

Janusz Palikot 7,51 % 

Paweł Tanajno 2,34 % 

Jacek Wilk 2,34 % 
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PATRONI ROKU 2015 

Sejm zaakceptował wniosek Komisji 

Kultury i ogłosił, że w tym roku 

obchodzid będziemy rok Jana Pawła 

II, kronikarza Jana Długosza oraz 

teatru polskiego (250 rocznica 

powstania).  

 

- Chciałabym wypożyczyd książkę.. 
- A co byś chciała? Coś z literatury lekkiej? – pyta bibliotekarka 
- Może byd ciężka, bo przyjechałam na rowerze - odpowiada czytelniczka 

 
- Halina Chowałko 

Biblioteka zawsze po drodze!   Nie mijam, wchodzę!… 

 

Patrick Modiano został 

tegorocznym laureatem Literackiej 

Nagrody Nobla. Francuski prozaik 

został wyróżniony „za sztukę 

pamięci i dzieła, w których 

uchwycił najbardziej niepojęte 

ludzkie losy i odsłaniał świat czasu 

okupacji”.  

! Nasze najnowsze nabytki – zachęcamy do czytania ! 

Elena, Neuhaus N. - super książka dla fanów jazdy konnej 

Obietnica, Brooke L. - z serii o Heartlandzie bardzo dużo można 
dowiedzied się o koniach, a także przekonad się o niesamowitej relacji 
właściciel-zwierzę, więzi łączącej człowieka i konia 

Trzy metry nad niebem, Moccia F. - opowieśd zabawna i wzruszająca 
zarazem, o prawdziwej przyjaźni i pierwszej miłości, z zaskakującym 
zakooczeniem 

Jeśli tylko zechcę, seria Sprawy nastolatków, Safarzyoska E. - opowieśd o życiu. O chłopcu i dziewczynie. O 
dwojgu młodych ludziach, których łączy więcej niż myślą… 

Myśli nowoczesnego Polaka, Dmowski R. – książka, chod pierwszy raz wydana w 1903 roku, bije niezwykłą 
aktualnością w czasach współczesnych. Wielkie dzieło wielkiego polityka, dla którego idea wielkiej i silnej 
Polski była celem życiowym 

 

Dzieo otwarty w Zespole Szkół Technicznych 

18 marca gimnazjaliści mieli okazję obejrzed wystawę  

         :-) Humor z teki biblioteki :-) 
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SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 

 

  „Budowlanka”- kolebką nyskiego 

szkolnictwa zawodowego 
 

  Obchody 70-lecia ZST 
   
  2 czerwca 2015 rok 
   

  Program: 
• Historia szkoły, 
• Z życia „Budowlanki” na przestrzeni lat, 
• Szkolnictwo zawodowe- dzieo dzisiejszy i priorytety w rozwoju, 
• Wspomnienia absolwentów ZST, 
• Wystawy : Pamiątki z 70 lat naszej szkoły, Prace uczniów TB i TK, 
• Program artystyczny: występy uczniów, Talenty „Budowlanki”. 

 
 

 
 

 

 

Zapraszamy serdecznie. 

 
 
 
 
 
 

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