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   Po wakacjach wróciliśmy do szkoły wypoczęci, wyluzowani, z nowym zapasem energii. Uczniowie klas 

pierwszych musieli się zmierzyć z nowymi wyzwaniami takimi jak: nowi koledzy, nauczyciele, obowiązki. 

Okres adaptacji przebiegał szybko, a jego zwieńczeniem było tradycyjne w naszej szkole uroczyste 

ślubowanie. Podczas ślubowania padały zobowiązania dotyczące rzetelnej nauki, właściwego traktowania 

swoich obowiązków, poszanowania kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły, troski  

o dobre imię szkoły. Szkoła to nie tylko budynek, ale cała jej społeczność czyli my wszyscy: uczniowie  

i nauczyciele i to od nas zależy czy będziemy się czuli w niej dobrze, żeby tak było wystarczy spełnić jeden 

warunek, a mianowicie nasze relacje powinny opierać się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. 

Jesteśmy szkołą branżową, kształcimy w wielu przydatnych na rynku pracy zawodach. Nasi uczniowie 

oprócz nauki praktycznej i teoretycznej w szkole lub podczas praktyk u pracodawców, mogą podnosić  

w różny sposób swoje umiejętności, jedną z takich form jest udział w  konkursach i zawodach. 

Przygotowanie do udziału w nich, wpływa na podniesienie motywacji do nauki, daje szansę 

zaprezentowania umiejętności, kształci i poszerza wiedzę na wielu płaszczyznach: dydaktycznej  

i społecznej. W dzisiejszym wydaniu FORUM przeczytacie o wielu ciekawych zawodach i konkursach,  

w których brali udział nasi uczniowie. Konkursy odbywały się na różnych szczeblach i dotyczyły różnorodnej 

tematyki, w wielu z nich odnieśliśmy duże sukcesy. 

6 października 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych czytaliśmy zaproponowaną na ten rok przez Parę 

Prezydencką „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wykorzystując gatunek jaki reprezentuje 

książka,  przygotowaliśmy z tej okazji imprezę w konwencji próby teatralnej. Uczniowie klasy IV BF 

brawurowo zaprezentowali fragmenty „Moralności pani Dulskiej”. Przeczytacie o tym wydarzeniu na 

łamach naszej gazetki. W tym wydaniu poruszamy również problem z którym mierzy się codziennie wielu  

nas, a chodzi o fonoholizm. 

    Życzymy Wam samych sukcesów w nauce, wielu dobrych kolegów i koleżanek u których znajdziecie 

pomoc i wsparcie. 

Redakcja FORUM 
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Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych 

 
Dnia 22 września 2021 r. w auli szkolnej odbyła się uroczystość złożona z dwóch części. 

 

W pierwszej części uroczystości odbył się apel poświęcony 82. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej . Na program apelu składały się wydarzenia historyczne związane z agresją niemiecką  

i radziecką na Polskę, walki Polaków z okupantami w kraju oraz na frontach II wojny światowej. 

Tłem do przedstawianych wydarzeń była muzyka oraz wiersze w interpretacji uczniów klasy: 4BF. 

 

W drugiej części zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły miało miejsce uroczyste ślubowanie 

uczniów klas pierwszych. Uczniów tych klas zapoznano z historią szkoły, przypomniano 

podstawowe prawa i obowiązki ucznia zapisane w Statutach szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Technicznych. 

 

Następnie uczniowie z poszczególnych klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie stając się  

w ten sposób pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości głos zabrała 

Pani Dyrektor Joanna Pędzik, która podkreśliła znaczenie uroczystości dla społeczności szkolnej 

oraz zadeklarowała, że dyrekcja, wychowawcy oraz nauczyciele będą wspierać uczniów  

w pokonywaniu trudów nauki w nowej szkole. 

 
MK 
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MAKARONIADA  

Makarony to jedne z najbardziej popularnych i smakowitych produktów żywnościowych 

wykorzystywanych do przygotowania pysznego oraz sytego dania. 

 

Mogą służyć jako składnik zup, na przykład tradycyjnego niedzielnego rosołu. Można je 

wykorzystać do przygotowania sałatek, deserów, nadają się też jako komponent 

zapiekanek, czyli jednogarnkowych dań z różnymi dodatkami, które finalnie zapieka się 

w piekarniku. Poza tym makarony podaje się również z różnymi sosami, które zawierać 

mogą także warzywa i mięso. 

 

23.09.20121 r. podczas długiej przerwy odbyła się prezentacja dań przygotowanych przez 

uczniów kształcących się w zawodzie 

kucharz. Społeczność szkolna mogła 

wziąć udział w degustacji potraw, 

których głównym bohaterem był 

makaron: zapiekanki „LOKSHEN 

KUGEL”, sałatki „OREO”, makaronu 

z zielonym pesto oraz łazanek  

z cukinią. Na przygotowanych 

tablicach można było podziwiać 

zdjęcia potraw z makaronem 

autorstwa naszych kucharzy, 

zapoznać się z ciekawostkami na 

temat makaronów, a także zaczerpnąć informacji o prostych i zawsze udających się 

daniach  na bazie makaronów. 

 

Mamy nadzieję, że kącik degustacyjny przekonał Was do kulinarnych wyzwań 

 i rozwijania pasji gastronomicznych! 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej. 
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Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 

W dniach 7-8 września uczniowie Karolina Gaweł i Natalia Skóra z klasy 3KM oraz Kinga Urbanek  

i Rafał Chachoń z 3PKM wraz z p. Katarzyną Kocierz, udali się na wycieczkę do Krakowa, Zatoru 

 i Rzuchowej, w ramach Projektu Samorządu Województwa Opolskiego „Opolskie szkolnictwo 

zawodowe dla rynku pracy”. 

Na dobry początek było zwiedzanie Krakowa i jego najważniejszych zabytków, tj. Wawelu, Kościoła 

Mariackiego oraz Sukiennic. W dalszej części dnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat 

tworzenia marki lokalnej produktów wytworzonych w gospodarstwie, połączonych z degustacją 

wędzonego karpia, na terenie łowiska Podolsze w Dolinie Karpia w Zatorze. 

Drugi dzień wycieczki upłynął nam na warsztatach pszczelarskich w Centrum produktu lokalnego 

w Rzuchowej, gdzie poznano zasady produkcji miodu. Uczniowie mieli również możliwość 

wykonania świec z wosku pszczelego. 

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w lokalnej Winnicy Dąbrówka Szczepanowska. Tam 

wtajemniczono zwiedzających z etapami uprawy winorośli i produkcji wina. Wyjazd był bardzo 

udany! 
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KĄCIK FRYZJERSKI  

Konkurs fryzjerski „Jesienny look” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 października 2021r. odbył się VII Szkolny Konkurs Fryzjerski pod hasłem: „Jesienny look”. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się dziesięciu uczestników z klas fryzjerskich Branżowej Szkoły  

I stopnia nr 3 oraz Technikum Nr 4. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie, w ciągu 120 minut, fryzury na włosach modelki w 

dowolnej technice, z możliwością użycia dopinek, lakierów koloryzujących i brokatów. Młodzi 

fryzjerzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, o czym możemy przekonać się, oglądając zdjęcia 

z jego przebiegu. 

Jury w składzie: Pani Joanna Pędzik (dyrektor ZST), Pani Magdalena Ziółkowska (wicedyrektor ZST), 

Pani Katarzyna Zaleska-Kujda (pedagog ZST), Pani Magdalena Kruk-Cieślik, Pani Anna Kalisz oraz 

Pani Angelika Bartoszek-Koza (nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich) biorąc pod 

uwagę przygotowanie stylizacji, realizację tematu, stopień trudności oraz estetykę wykonania 

fryzury, wyłoniło trzy zwycięskie prace. 

I miejsce: Amelia Paterak z trzeciej klasy technikum usług fryzjerskich 

II miejsce: Marzena Klubkowska z czwartej klasy technikum usług fryzjerskich 

III miejsce: Wiktoria Kazimierczak z trzeciej klasy Branżowej Szkoły I stopnia 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za fryzjerskie jesienne inspiracje, a zwycięzcom gratulujemy! 

Opracowała: Angelika Bartoszek-Koza 
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Halloween w pracowni fryzjerskiej 

 

Uczennice klasy 3 BF4 z okazji Halloween przygotowały propozycje ciekawych stylizacji. 

Wiele osób tego dnia przebiera się za wiedźmy, upiory czy szkieletory i bierze udział  

w wydarzeniach tematycznych. Uczennice klasy trzeciej technikum usług fryzjerskich wykorzystały 

Halloween jako okazję do dobrej zabawy, rozbudzenia kreatywności i treningu umiejętności 

fryzjerskich. 

 

Opracowała: Angelika Bartoszek-Koza 
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Narodowe Czytanie 

 

Narodowe Czytanie to zawsze 

okazja do zmagania się  

z literaturą polską, która 

pokazuje nasze różne cechy  

i zmusza do refleksji.  

Czytanie otwiera okno na świat. Jest dla wielu z nas wizją 

idealnego szczęścia. 

6 października 2021 w Zespole Szkół Technicznych w Nysie 

czytaliśmy zaproponowaną na ten rok przez Parę Prezydencką 

Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Wykorzystując 

gatunek jaki reprezentuje książka,  przygotowaliśmy z tej okazji 

imprezę w konwencji próby teatralnej. Uczniowie klasy IV BF 

brawurowo zaprezentowali fragmenty Moralności pani Dulskiej. 

W stylowej scenografii, przygotowanej przez p. Halinę Chowałko 

oraz polonistki naszej szkoły pojawili się: Aniela Dulska, Zbyszko, 

Felicjan, Hesia oraz ich krewna Juliasiewiczowa. Uczniowie swoją 

interpretacją oczarowali  odbiorców i zachęcili ich do sięgnięcia po 

samodzielną lekturę. 
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Uwaga problem! 
 

Fonoholizm wśród polskiej młodzieży  

Fonoholizm to uzależnienie, które polega na 
nadmiernym i szkodliwym używaniu telefonu 
komórkowego. Jakie są jego symptomy, z czego może 
wynikać i jaka jest skala tego zjawiska wśród polskich 
nastolatków? 

Problem jest coraz bardziej widoczny w szkole. Wspólne ustalenie zasady: wyciszamy telefony 
podczas lekcji, było do niedawna wystarczające. Teraz już nie jest. Uczniowie rzeczywiście 
wyłączają dźwięk, ale po chwili okazuje się, że część z nich jednak telefonów używa. “Bo mam 
bardzo pilną  wiadomość, mama pisze” – słyszą często nauczyciele. 

Kłopot mają również rodzice – coraz trudniej z dzieckiem spokojnie porozmawiać, spędzić 
rodzinnie czas bez irytującego przerywania przez dzwonki wydobywające się z telefonu 
nastolatka.  

W marcu 2011 r. przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie „Młodzież a telefony 
komórkowe ” na reprezentatywnej grupie 400 Polaków w  wieku 12-19 lat. 

Na podstawie tego badania powstał raport, a jego dane są niepokojące. 

Spędzenie dnia bez “komórki” jest czymś niewyobrażalnym dla co trzeciego nastolatka.  
Na pytanie, „co byś zrobił, gdybyś  zapomniał zabrać telefonu”, “na pewno wróciłbym się do 
domu” odpowiedziało 27% badanych, czyli prawie co trzecia osoba. Zbliżona liczba uczniów (28%) 
wprawdzie nie wróciłaby, ale odczuwałaby w związku z tym niepokój. Do czego telefon jest tak 
bardzo niezbędny? Przede wszystkim uczniowie wykorzystują go do kontaktowania się z innymi 
ludźmi – czyli wysyłania sms-ów (76%) i dzwonienia (70%). Na następnym miejscu znalazło się 
słuchanie muzyki – do tego celu używa telefonu codziennie lub prawie codziennie 65% 
nastolatków. Robienie zdjęć i filmów z wykorzystaniem komórki zdarza się wśród 92% badanych. 
Aż 30 %  osób we wskazanej grupie wiekowej zdjęcia i filmy robi kilka razy w tygodniu, 17% – 
codziennie lub prawie codziennie. Surfowanie w Internecie i chatowanie za pomocą telefonu  
z podobną częstotliwością dotyczy 12% badanej młodzieży. Zgodnie z wynikami badań telefon 
jako niezbędne narzędzie pozyskiwania danych traktuje prawie dwie trzecie nastolatków – 68%. 
Prócz częstotliwości korzystania, wyzwaniem okazuje się też telefoniczny savoir vivre. Zgodnie  
z jego zasadami istnieją sytuacje i miejsca, w których nie korzystamy z komórki, a w razie pilnej 
konieczności robimy to w sposób dyskretny i nie przeszkadzający innym. Tymczasem 60% młodych 
osób używa telefonu w czasie lekcji, (także w trakcie sprawdzianów i klasówek – 18%). Ostatni 
bastion tradycyjnie pojmowanej rodzinności – obiad spożywany w gronie bliskich – nie jest już 
powodem do niekorzystania z telefonu dla niemal połowy nastolatków – aż 44%. Kino,  
a w szczególności teatr, to jedne z ostatnich miejsc, gdzie ktoś ma odwagę głośno i wprost 
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poprosić o wyłączenie komórek. Przyzwyczajone (czy już uzależnione?)  nastolatki używają 
telefonów także tam – aż 28%, czyli prawie co czwarty z respondentów. Podczas nabożeństwa  
w kościele korzystało z komórki 8% młodych ludzi. Co okazuje się tak ważne, by używać telefonu 
w “zabronionych” miejscach?  
W świetle badania, dla 68% młodzieży telefon stanowi źródło rozrywki i sposób na utrzymywanie 
kontaktów towarzyskich. 

 Zamiast podsumowania: 

- telefon komórkowy pełni w dzisiejszym świecie wiele pożytecznych funkcji, istotne jest skupienie 
się na racjonalnym z niego korzystaniu; 

- warto zachować czujność, by nie “przegapić” momentu, w którym “zwykłe” używanie telefonu 
zaczyna być niepokojące; 

- jednym z pierwszych symptomów fonoholizmu jest stałe trzymanie komórki przy sobie i ciągłe  
z niej korzystanie, które staje się  najczęściej wykonywaną w ciągu dnia czynnością (zdarza się, 
 że wstają nawet w nocy, by sprawdzić, czy “coś nie przyszło”);  

-  osoba zagrożona  fonoholizmem na prośbę o odłożenie telefonu reaguje agresją, niepokojem, 
trudno mu się skoncentrować, jest pobudzona,  świetnie orientuje się w ofertach dotyczących 
komórek, najnowocześniejszych modelach telefonów, funkcjach, a korzystanie z nich ma dla niego 
coraz większe znaczenie; 

-  z czasem u osoby uzależnionej od telefonu komórkowego da się zaobserwować takie 
dolegliwości jak: bóle głowy, kłopoty ze snem, kłopoty ze skupieniem uwagi; 

-   jednym z najbardziej wymownych objawów fonoholizmu są nadmiernie agresywne reakcje, 
pojawiające się w sytuacji, gdy rodzice próbują dziecku telefon odebrać. Zdarza się, że nastolatki 
nie poprzestają na agresji słownej, niszczą przedmioty, trzaskają drzwiami. 

Jakie mogą być przyczyny nadmiernego korzystania z telefonu? Bezpieczeństwo i wygoda to 
najczęściej przedstawiane argumenty, mające uzasadnić częste jego używanie. Rzeczywiste 
przyczyny bywają różne: od fobii społecznej i lęku przed samotnością po próbę zaspokojenia 
potrzeby afiliacji, przynależności do grupy rówieśniczej. Dobry i drogi telefon stał się symbolem 
statusu społecznego, czymś, czym można się pochwalić. Przyniesienie do szkoły modnego modelu 
telefonu poprawia samopoczucie, powoduje, że czuje się kimś ważnym, może zaimponować 
rówieśnikom. 

Źródło: www.uzaleznieniabehawioralne.pl/raporty-z-badan/fonoholizm                      AG. 

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/raporty-z-badan/fonoholizm
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Najlepsi strzelcy z „Budowlanki” 

W dniu 22.10.2021 uczniowie naszej szkoły wygrali  ,,l Międzyszkolne Zawody Strzeleckie o Puchar 

Burmistrza Nysy” ,które odbyły się na strzelnicy w Centrum Bezpieczeństwa Protectal w Nysie. 

Nasz zespół w składzie: Krzysztof Skrzyniarz, Michał Gaweł, Eryk Juszczak, Krzysztof Tarnowski, 

Maciej Bujak, Jakub Zienkiewicz, Dawid Skłucki,  zajął  I miejsce. 

Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy 4BF Krzysztof Skrzyniarz. 

 

 

Gratulacje dla zespołu za uzyskanie wysokich wyników. 
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Wycieczka do Muzeum Auschwitz- Birkenau 

 

29 października 2021 roku uczniowie z klas: 2KB5 oraz 3GF5 pod opieką Pań: Anety Rajtakowskiej, 

Katarzyny Grygorowicz oraz Marty Kufiety, zwiedzali Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. 

Uczniowie z zadumą wsłuchiwali się w słowa przewodnika, który omawiał historię utworzenia 

obozu oraz sytuację ludzi, którzy znaleźli się w nim i skazani byli na zagładę. Przekroczenie bramy 

z ironicznym napisem „Praca czyni wolnym” i znalezienie się na terenie największego obozu 

nazistowskiego w Europie, w którym zginęło ponad półtora miliona istnień ludzkich, to niezwykłe 

przeżycie. 

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania obozu Auschwitz, zobaczyli baraki dla więźniów, 

usłyszeli o ich cierpieniach i głodzie, komory gazowe, w których ludzie umierali powolną śmiercią 

przez uduszenie, a następnie ujrzeli krematoria, gdzie w czasie funkcjonowania obozu palono 

ofiary. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Birkenau. Na tym terenie uczestnicy wycieczki 

zobaczyli rampę kolejową, na którą wjeżdżały kolejne transporty ludzi o życiu których decydował 

lekarz, stojący na rampie. Birkenau to przerażający dowód zaplanowanej z wielką precyzją 

zbrodniczej machiny. Niezwykle wymowny jest pomnik – miejsce pamięci, to tablice zapisane w 

językach wielu narodów: Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to 

miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około półtora miliona ludzi… 

Auschwitz to smutne i przygnębiające miejsce, ale wizytę w nim powinien odbyć każdy. Miejsca 

takie uczą nas tego, że człowiek potrafi być okrutny i jest zdolny do okrucieństwa, przypominają 

nam także jak ważne jest zapobieganie konfliktom i nienawiści. 

MK 
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Jesteśmy najlepsi 

 

W środę, 3 listopada, zostały przyznane nagrody dla zwycięzców konkursu filmowego „Szkolna 

wyprawa po 3K”. Do rywalizacji stanęły szkoły ponadpodstawowe z powiatu nyskiego. 

W tegorocznej edycji to internauci wytypowali zwycięzców oddając głosy za pośrednictwem strony 

praca.nysa.gov.pl. Nagroda główna, w wysokości 3000 zł, ufundowana przez Starostę Nyskiego 

trafiła do Zespołu Szkół Technicznych w Nysie. Drugie miejsce oraz nagroda w wysokości 1700 zł 

została przyznana dla Zespołu Szkół w Paczkowie.  Nagroda ufundowana przez Gminę Nysa oraz 

Gminę Głuchołazy.   

Trzecie miejsce zajęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Nagrodę w 

wysokości 1000 zł ufundował Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy „ALSECCO” sp. z o.o. w 

Nysie. 

Zespół Szkół w Głuchołazach zajął czwarte miejsce. Nagrodę ufundowała firma KLER S.A. 

Zespół konkursowy z naszej szkoły to uczniowie z klasy 4 BF- Nikola Kozdraś i Dawid Żuliński. 

Koordynatorem była Pani Marta Kufieta. 

                        Opracowała: Halina Chowałko 
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Eliminacje szkolne XLV edycji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

 

22 października 2021 r. w naszej szkole przeprowadzono eliminacje XLV Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych w bloku: architektura krajobrazu. 

Uczniowie klas 3 KB5 i 2 KB5, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu, pod 

okiem komisji konkursowej, w pierwszej części rozwiązywali pisemny test wiedzy, następnie 

przystąpili do wykonywania 3 zadań praktycznych.  Spośród 17 osób, komisja szkolna wyłoniła 

trzy, które będą reprezentowały naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych w kwietniu 2022 r. 

• I miejsce: Joanna Stańco (3 KB5) 

• II miejsce: Natalia Przybyłowska (3 KB5) 

• III miejsce: Kamil Przybyło (2 KB5) 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych 

konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu 

patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Warto brać udział w Olimpiadzie. Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są 

zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zwolnienie takie jest 

równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej. 

Patronem medialnym XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja 

Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań 

jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych eliminacjach. 

I.Ż 
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Podziękowanie od Prezydenta RP 
 

 
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Andrzeja Dudy za udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej” 

Gabrieli Zapolskiej. Oprócz listu gratulacyjnego dla szkoły, biblioteka otrzymała okolicznościowy 

egzemplarz „Moralności pani Dulskiej” z dedykacją Pary Prezydenckiej. 

 

Jest to niewątpliwie miłe wyróżnienie dla szkoły i organizatorów akcji. 

 

Opracowała: Halina Chowałko 
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Święto Niepodległości w ZST 
 

 

Dnia 10 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych w ramach obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości odbył się apel zatytułowany  „Drogi do Wolności”. 

Uczniowie klasy 1KB5 i 1PFS przygotowali krótki montaż słowno- muzyczny prezentujący 

okoliczności utraty niepodległości przez Polskę oraz drogę do jej odzyskania. 

W drugiej części uroczystości nauczyciele oraz uczniowie ZST wystąpili w Koncercie Pieśni 

Patriotycznej. Były to  zespoły i soliści z klas: 2KB5, 3PKM, 2PK, 4BF, 3PS, 3KM, 2PFS, 1TF5, 3PF, 

3BF4, w ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenki i pieśni, które towarzyszyły legionistom, żołnierzom 

oraz wszystkim walczącym o wolną Polskę. 

Utwory te są wyrazem hołdu składanym patriotom, którzy poświęcili swe życie  w walce o 

niepodległość naszego państwa. Występy pedagogów i uczniów dostarczyły wielu 

niezapomnianych przeżyć związanych z celebrowaniem Narodowego Święta Niepodległości. 

„Budowlanka” wzięła także udział w inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: Szkoła 

Do Hymnu, w ramach której o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna  wspólnie odśpiewała  

„Mazurka Dąbrowskiego”. 

11 listopada uczniowie uczestniczyli w Biegu dla Niepodległej.                                              MK. 
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Nagroda dla ZST za zajęcie pierwszego 
miejsca w konkursie filmowym 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Nasza szkoła brała udział w konkursie filmowym „Szkolna wyprawa po 3K” w którym uczestniczyły  

szkoły ponadpodstawowe z powiatu nyskiego. 

3 listopada 2021 roku, zostały przyznane nagrody dla zwycięzców tego konkursu. Nagroda główna 

za zajęcie pierwszego miejsca, w wysokości 3000 zł, ufundowana przez Starostę Nyskiego trafiła 

do Zespołu Szkół Technicznych. O zwycięstwie naszej szkoły w tym konkursie zdecydowali 

internauci oddając głosy za pośrednictwem strony praca.nysa.gov.pl. Zespół konkursowy z naszej 

szkoły to uczniowie z klasy 4 BF- Nikola Kozdraś i Dawid Żuliński. Koordynatorem konkursu była 

Pani Marta Kufieta. 

Za pieniądze przyznane szkole w tym konkursie, zakupione zostały dwa projektory, w które 

wyposażone zostaną dwie sale lekcyjne. Sprzęt ten będzie przydatną pomocą dla uczniów i 

nauczycieli naszej szkoły, w procesie dydaktycznym. 

MK. 
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GARDENIA 2021- ogrodnictwo, 
florystyka, rekreacja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od wielu lat Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA odbywały 

się w miesiącach wiosennych. W tym roku po przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy 

przenieśli targi na miesiąc listopad. 

5 listopada br. uczniowie klas 1KB5, 2KB5 i 3KB5 uczący się w zawodzie technik architektury 

krajobrazu mieli okazję uczestniczyć w targach Gardenia 2021 podczas wycieczki do Poznania. 

Każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie i ogrodu. Można było zapoznać się z ofertami firm, zdobyć 

aktualną i praktyczną wiedzę na temat ogrodniczego biznesu. W trzech pawilonach stoiska 

przygotowali producenci materiału szkółkarskiego czyli drzew i krzewów ozdobnych, roślin 

ogrodniczych i doniczkowych. Zainteresowani mogli zapoznać się z nowościami polecanymi przez 

producentów i przedstawicieli sektora szklarni, podłoży oraz materiałów pomocniczych. 

Zachęcająco wyglądały stoiska z nasionami i cebulkami, systemy nawadniające, narzędzia oraz 

maszyny ogrodnicze i komunalne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też pokazy florystyczne, 

jak i cięcie roślin, prowadzenie i sadzenie róż. 

Taka impreza to dla przyszłych architektów krajobrazu cenne doświadczenie, które łączy wiedzę 

teoretyczną i praktyczną z prawdziwą przyjemnością. 

Dodatkowo, uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć wystawę pojazdów zabytkowych i klasycznych 

czyli Targi Retro Motor Show 2021, które tego dnia rozpoczęły się w Poznaniu. 

 

IŻ. 

http://zstnysa.pl/www/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/7-1.jpg
http://zstnysa.pl/www/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/7-1.jpg
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Wielkie Serca 
 

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do akcji Fundacji Zaczytani.org- zbiórki 

książek dla małych pacjentów i tworzenia Zaczytanych bibliotek w szpitalach. 

Misją Fundacji jest promowanie czytelnictwa i edukacja społeczna. Książka jest wykorzystywana 

do budowania jakościowych relacji- od relacji z samym sobą, przez relacje w najbliższym 

otoczeniu, po relacje między całymi 

społecznościami i instytucjami.      

W tym roku miejscem zbiórki jest nyska Galeria 

Handlowa Dekada. To tutaj uczniowie z klasy 3 BF4 

z Zespołu Szkół Technicznych dostarczyli  138 

atrakcyjnych, kolorowych bajeczek, które choć na 

chwilę pozwolą dzieciom zapomnieć o ich 

zdrowotnych problemach.  

Tradycyjnie, akcja cieszyła się sporym 

zainteresowaniem, a uczniowie chętnie angażowali 

się w akcję pomagania. Książeczki trafią do 

wybranego szpitala w małej miejscowości. 

Osobiste podziękowania za tak wspaniały odruch serca skierował do młodzieży Maciej Kwit, 

Dyrektor Galerii Dekada w Nysie.  

Lista darczyńców: 

1. Klasa 3 BF4- wych. Małgorzata Wołoszczuk 

2. Klasa 3 W – wych. Mirosław Lizner 

3. Klasa 3 PKM- wych. Joanna Jankiewicz 

4. Klasa 2 TF5- wych. Magdalena Kruk- Cieślik 

5. Klasa 2 KB5- wych. Aneta Rajtakowska 

6. Klasa 2 PFS- wych. Katarzyna Rachwał 

7. Klasa 1 PFS- wych. Katarzyna Zaremba 

8. Klasa 1 KB5- wych. Izabela Żukowska 

9. Klasa 3 KB5- wych. Ewa Matras 

                       Składam wszystkim serdeczne podziękowania za udział w tej szczytnej akcji. 

                                                                          

Halina Chowałko – koordynator przedsięwzięcia 
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Wyniki konkursu „Desery Świata” 
 

Warsztaty „Ekologiczne pogranicze” 

 

23 listopada br. odbyły się warsztaty ekologiczne, które były częścią realizowanego przez Powiat 

Nyski projektu „Ekologiczne pogranicze”. 

W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 1KB5 oraz młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły z 

Jesenika. Warsztaty otworzył starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, członek Zarządu Powiatu Joanna 

Burska i dyrektor szkoły Joanna Pędzik. Uczestnicy spotkania pogłębili swoją wiedzę z zakresu 

ekologii i ochrony środowiska, a w szczególności znaczenia segregacji odpadów w 

gospodarstwach domowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz chętnie 

odpowiadali na zadawane im pytania. Warsztaty przeprowadził pan Marek Łabno z firmy Eko-

Edukacja z Opola. 

Projekt pn. „Ekologiczne pogranicze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 

MK 

 

http://zstnysa.pl/www/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Desery-%C5%9Bwiata-wyniki.jpg
http://zstnysa.pl/www/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Desery-%C5%9Bwiata-wyniki.jpg
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Spotkanie z Mistrzynią Paraolimpijską  
w ZST 

 

 

W dniu 29.11.2021 w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Nysie, 

mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole naszą absolwentkę, czterokrotną złotą medalistkę 

Igrzysk Paraolimpijskich panią Barbarę Bieganowską – Zając. 

Pani Basia opowiadała naszej młodzieży o początkach swojej kariery, ciężkiej pracy oraz cechach 

charakteru, które pomogły jej w osiągnięciu celów oraz tak wspaniałych wyników. W spotkaniu 

wzięli udział uczniowie z klas 1TF5, 1PX oraz 1PZ. Podczas niego, mogli oni doświadczyć namiastki 

treningu ogólnorozwojowego pod okiem Mistrzyni. 

KH 
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Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie  
i Higienie Pracy w Rolnictwie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 grudnia 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu przeprowadzono Konkurs Wiedzy o 

Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. 

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Naszą szkoła reprezentowali Julia Podżorska z klasy 3KB5   i 

Kamil Przybyło z klasy 2KB5. Był to pierwszy udział uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Nysie w 

tym konkursie, który corocznie organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Opolu przy współpracy partnerów wchodzących w skład Wojewódzkiej 

Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. 

Od uczestników wymagano wiedzy z zakresu BHP, znajomości przepisów bezpieczeństwa 

pożarowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów rentowych, emerytalnych i zasiłków 

chorobowych rolników. 

Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze, a niewątpliwym sukcesem było przyznanie 

przez komisję konkursową wyróżnienia dla Kamila Przybyło. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz 

drobne upominki przygotowane przez organizatora konkursu, a Kamil za wyróżnienie dodatkową 

nagrodę. 

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

IŻ 
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z 

wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje 

szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, 

a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Jest to nagroda finansowa. 

Na rok szkolny 2021/2022 stypendium tym uhonorowanych zostało dwóch uczniów naszej szkoły, 

za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021: Krzysztof Skrzyniarz z klasy 4 BF oraz Dominik Sroka z 

klasy 2KB5. Uczniowie ci wykazali się nie tylko najwyższymi średnimi 

wyników w nauce, ale także zaangażowaniem w działalności na rzecz szkoły, rzetelnością, 

pracowitością, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków. 

Pani Dyrektor Joanna Pędzik w obecności wychowawców, wręczyła stypendystom okolicznościowe 

dyplomy, życząc dalszych sukcesów w nauce, wytrwałości oraz spełnienia planów i zamierzeń 

związanych z karierą zawodową. 

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom. 

Marta Kufieta 
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Jesień z książką 

Wieczory stają się coraz chłodniejsze, coraz wcześniej robi się 

ciemno… Warunki idealne na spędzenie czasu z 

książką.Wyobraź sobie – wygodny fotel lub kanapa, filiżanka 

herbaty i Ty z książką w dłoni. Brzmi zachęcająco, prawda? 🙂 

Specjalnie dla Ciebie przygotowane zostały propozycje 

książek: 

Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić, F. Moccia – Kontynuacja losów bohaterów bestselleru: Wybacz, 

ale będę ci mówiła skarbie – z ich życiowymi problemami, codziennymi zmaganiami, troskami i 

radościami. 

Zatrute pióra, Antologia kryminału – Kryminał społeczny, obyczajowy, a także thriller i 

dreszczowiec. To opowieści z wieloma wątkami: historycznym, gangsterskim, mistycznym, 

okultystycznym i politycznym. 

Babskie gadanie – To zbiór opowiadań, który przewrotnym tytułem zaprasza do dyskusji nad tym, 

czym dziś jest kobiecość, a przede wszystkim; jaka ona jest ta prawda o współczesnych 

przedstawicielkach płci tradycyjnie zwanej piękną. 

Zawładnięci, E. Johnson – Zawładnij innymi, bo jeśli nie… inni zawładną tobą. 

Przetrwać wszystko, L. Stroud – Les Stroud wie, jak przeżyć w najdzikszych i najtrudniejszych 

warunkach na Ziemi. Ten poradnik to poparte jego wiedzą i doświadczeniem spojrzenie na 

prawdziwy świat survivalu. Stroud opisuje niezbędne umiejętności i taktyki, które pomogą ci 

przetrwać nawet w najbardziej niegościnnych zakątkach świata. 

Na przekór przeznaczeniu, M. Dziuma – Losy dwojga młodych ludzi, którzy w ramach gratyfikacji 

za dobre wyniki w nauce wyjeżdżają na kilka dni do Paryża na zasłużony wypoczynek. 

Spotkałem ich w drodze, A. Zwoliński – Ks. A. Zwoliński opisuje historię sześciu zwyczajnych 

młodych ludzi, których spotkał w swoim życiu. Oni nie są jedyni czy wyjątkowi. Żyją i myślą tak jak 

wielu, borykając się z codziennością i ciągle na nowo próbując żyć uczciwie i dobrze. 

Nasza paczka, M. Peisert – Nastoletnia Marta razem ze znajomymi z klasy tworzą dobrze zgraną 

paczkę, ale i tu wkradają się niezbyt dobre relacje i uzależnienie od narkotyków. 

Lekcja życia, M. Jacewicz – Tematem wiodącym powieści jest „gorzka” przyjaźń dwóch kuzynek, 

licealistek. 

Z mgły zrodzony, B. Sanderson – Powieść łączy w sobie wszystkie elementy kochane przez 

miłośników dobrej fantastyki, dodając kilka sztandarowych zagrywek autorów powieści 

szpiegowskich, płaszcza i szpady, horrorów. 

Bohater wieków, B. Sanderson – Drugi tom trylogii- wszystko, co się dzieje tutaj tchnie świeżością i 

naprawdę nie można się nudzić. 

Studnia wstąpienia, B. Sanderson – Ostatnia część trylogii, równie porywająca co poprzednie 

tomy. 

Papierowe miasta,  J. Green – Autor porusza tematy istotne dla każdego nastolatka i robi to 

wszystko w sposób bardzo głęboki. Błyskotliwa, zabawna i poruszająca powieść drogi o 

dojrzewaniu, prawdziwej przyjaźni i miłości. 

Co nas nie zabije, D. Lagercrantz – Kontynuacja trylogii Millenium Stiega Larssona napisana przez 

Davida Lagercrantza. Spotykamy się ponownie z Salander i Blomkvistem oraz innymi znajomymi 

postaciami, ale Lagercrantz wprowadza nowych, nie mniej ciekawych bohaterów.             H.CH. 
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Finał zbiórki artykułów fryzjerskich dla 
podopiecznych Domu Dziecka w Jasienicy 
Górnej 

 

 Uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjera i technika usług fryzjerskich wraz z nauczycielami 

przedmiotów zawodowych fryzjerskich po raz drugi w tym roku włączyli się w zbiórkę artykułów 

do pielęgnacji włosów i akcesoriów fryzjerskich, które zostały przekazane podopiecznym Domu 

Dziecka w Jasienicy Górnej. 

Zebrane szampony, odżywki, spinki, gumki, opaski, grzebienie i szczotki do włosów z całą 

pewnością będą 

przydatne w tej 

placówce. Do akcji 

charytatywnej 

przyłączyły się 

pracownice stacji 

benzynowej Orlen przy 

ulicy Otmuchowskiej, 

które zakupiły 

szampony dla 

najmłodszych dzieci. 

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim 

darczyńcom. 

 

Koordynatorem zbiórki była Pani Angelika Bartoszek-Koza. 
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