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Bardzo miło wspominam szkołę, był to dla mnie fajny czas.

Szczególnie dobrze wspominam szkolną atmosferę i czas spędzany

po lekcjach na różnego rodzaju aktywnościach, czy to w ramach

pracy samorządu, czy koła chemicznego. Zawsze starałem się

angażować w promowanie naszej szkoły i zawodu chemika. Ze

szkoły wyniosłem nie tylko wiedzę techniczną, ale przede

wszystkim życiową, choć wielu sposobów wychowania nie

rozumiałem i mocno się przeciw nim buntowałem, to po latach

jestem wdzięczny za wszelkie rozmowy z nauczycielami, to oni

pokazywali mi co znaczy być dorosłym człowiekiem…

Dzięki wiedzy jakiej zdobyłem w szkole, mogłem podjąć pracę

chemika, która okazała się jeszcze bardziej fascynująca niż

myślałem. Po szkole rozpocząłem karierę zawodową. Obecnie od

kilku lat jestem związany z Narodowym Centrum Badań

Jądrowych, Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM. Pracuję jako

chemik- technolog, w dziale produkcyjnym. Oprócz tego kończę

studia na Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku chemia.

Choć to dopiero początek mojej kariery, podstawy do niej uzyskałem

w naszym Technikum, za co jestem wdzięczny.

PAWEŁ

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0FC9TGkrmD9KDOCswl8uZnJEIRWXrtX
c-UG4JULQf1P4w5Bc8BC23GeNk&v=WqnYdnNFamg&feature=youtu.be



Ukończyłam technikum w 2016 roku. To był niezapomniany czas,
spędzony wśród znajomych, który zakończył się zdanym egzaminem
zawodowym i maturą. Chemia to przedmiot, którym fascynowałam się
od gimnazjum, stąd wybór takiej szkoły. Z przedmiotów najbardziej
lubiłam zajęcia zawodowe praktyczne, godzinami mogłabym wtedy
przesiadywać w fartuchu. Uwielbiałam czas spędzony w laboratorium
nawet podczas przerw.

Można było poznać chemię od strony praktycznej, a takiej wiedzy na
pewno nie otrzymałabym w liceum.

Obecnie nie w fartuchu, lecz w kasku śmigam po zakładzie, ponieważ
pracuje w jednej z warszawskich elektrociepłowni. Jednak wiedza
z technikum przydaje się na każdym kroku.

P.S. Dalej utrzymuje kontakt z osobami z technikum, a szczególnie z Ulą
Kłopotowską i Moniką Michalską!

ANIA



Cześć, jestem Paweł. Ukończyłem Technikum w 2018 roku.
Obecnie studiuję chemię medyczną na UMK.

Czasy technikum wspominam dobrze i jestem zadowolony, że
podjąłem decyzję, aby uczyć się w tym miejscu. Zajęcia
laboratoryjne, których jest sporo były ciekawe i dobrze
prowadzone, a czasami bywało zabawnie. Technikum na pewno
przygotuje dobrego technika analityka. Na studiach w
laboratorium nic mnie nie zaskoczyło i byłem dobrze
przygotowany do pracy w nim. Na każde zajęcia wchodziłem jak
szef ☺ . Zadania kończyłem błyskawicznie i byłem w stanie pomóc
moim kolegom i koleżankom. Najlepiej wspominam zajęcia
laboratoryjne (szczególnie wykrywanie jonów), zajęcia
chemii oraz lekcje historii. Większość nauczycieli była
wyrozumiała i dobrze się z nimi współpracowało. Osoby lubiące
chemię na pewno się tu odnajdą.

PAWEŁ



NATALIA 
Najbardziej ze szkoły pamiętam zajęcia laboratoryjne, które nauczyły
mnie podstaw pracy w laboratorium oraz zajęcia pozalekcyjne, gdzie
mogłam rozwijać coraz bardziej swoją pasję. Do dzisiaj wspominam,
m.in. pikniki chemiczne, dni ciekawej chemii, gdzie mogliśmy pokazać
swoje umiejętności i zachęcić młodsze pokolenia do pójścia w nasze
ślady. W żadnej szkole średniej nie mogłabym tak rozwinąć skrzydeł,
jak tu ucząc się wielu technik związanych z chemią.

W szkole organizowaliśmy wiele akcji integrujących nauczycieli i 
uczniów, dzięki czemu mogliśmy się chociaż na chwilę odprężyć w 
trakcie ciężkiej nauki do egzaminów i matury.

Ucząc się tutaj zapoznałam wiele osób, gdzie te przyjaźnie trwają do
dzisiaj. Mimo upływu paru lat ciągle mamy ze sobą kontakt. A z
niektórymi spotkamy się przypadkiem w uczelnianych murach.



Po ukończeniu technikum ukończyłam 3 miesięczne praktyki w
Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, na
stanowisku technika analityka w laboratorium w Instytucie
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. W miejscu pracy
zajmowałam się badaniami biochemicznymi krwi

W latach 2016-2020 uczęszczałam na studia inżynierskie
zaoczne o kierunku chemia na Wojskowej Akademii
Technicznej, które ukończyłam z tytułem inżyniera o
specjalności materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne.
Aktualnie, swoją naukę kontynuuję na tej samej uczelni na
studiach magisterskich.



Swoją czteroletnią przygodę z Technikum skończyłem w

2018 roku. Szkołę wspominam bardzo dobrze, wybór tej

szkoły był kluczowy i ani trochę go nie żałuję. Zdobyłem

wiele praktycznych umiejętności nie tylko w dziedzinie

chemii, ale również w ogólnej pracy laboratoryjnej, co

bardzo pomogło mi na aktualnych studiach.

Jestem studentem 3-ego roku inżynierii materiałowej na

Wojskowej Akademii Technicznej. Zdobyta w technikum

wiedza, spowodowała, że czasem na zajęciach

laboratoryjnych z chemii uczyłem koleżanki :D jak

poprawnie wykonać doświadczenie (na prośbę doktora

prowadzącego zajęcia). Najlepiej wspominam wszelkiego

rodzaju zajęcia laboratoryjne.

OSKAR



DOROTA
Skończyłam Technikum w 2018 roku. Czas
spędzony w szkole wspominam miło ☺ .
Najbardziej w pamięci utkwiły mi zajęcia
laboratoryjne prowadzone przez Panią
Małgorzatę Ogonowską. Miło wspominam
również zajęcia z chemii z Panem
Kaźmierczakiem oraz zajęcia praktyczne z
Panem Gocem.

Obecnie pracuję w PZU w dziale opieki
Medycznej, wcześniej pracowałam jako
menadżer kawiarni w centrum, którą w sumie
otwierałam razem z pracodawcami.



Skończyłam szkołę w 2017 roku, był to super czas w moim życiu,
najbardziej lubiłam zajęcia w laboratorium, najfajniejsze zajęcia to
te z chemii analitycznej.

Na zawsze będę pamiętać dobrą
atmosferę z tej szkoły, to jaki świetny był
kontakt z nauczycielami. Aktualnie
pracuję w Zakładzie Chemii Fizycznej
WUM, gdzie udało mi się dostać pracę tuż
po skończeniu szkoły

Równocześnie studiuję chemię kosmetyczną i niedługo będę
inżynierem.

AGNIESZKA 



Szkołę ukończyłam w 2018 roku. Czas tam
spędzony wspominam bardzo dobrze, dzięki
tej szkole otworzyłam się na ludzi, brałam
udział w różnych dniach otwartych i pokazach
organizowanych przez moją szkołę , to było
wspaniałe uczucie jak widziałam zaciekawienie
na twarzach dzieci podczas np. Pikniku
Naukowego. Wybór technikum był dużym
plusem bo dzięki temu na studiach pewniej
czuję się w pracowni.
Obecnie studiuję, jestem na 3 roku chemii z
specjalnością technik analityk. Zabieram się od
marca za pisanie pracy inżynierskiej więc
trzymajcie kciuki :D. Oprócz tego pracuje na
stanowisku rejestratorki w przychodni
stomatologicznej.

SYLWIA



Mam na imię Weronika i ukończyłam technikum w 2018r. Czas

spędzony w szkole wspominam bardzo dobrze, nauczyciele byli

wyrozumiali oraz pomocni. Często zostawałam po szkole i

pomagałam w różnych aktywnościach jak np. konkurs chemii

doświadczalnej dla gimnazjalistów.

Obecnie studiuje na 3 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie na kierunku Technologia Żywności i

Żywienie Człowieka. Dzięki temu że w technikum poznałam różne

aspekty dotyczące pracy w laboratorium miałam łatwiejszy start na

studiach. Po skończeniu studiów chciałabym pracować w

laboratorium

WERONIKA



Kolejna część wkrótce ! 

Zapraszamy! 

Przygotował: Piotr Kaźmierczak 


