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 Witamy na łamach kolejnego wydania FORUM ZST. 

W tym wydaniu zebraliśmy wydarzenia z życia szkoły, które miały miejsce w minionym kwartale. 

Były to miesiące zimowe, czas uśpienia, braku wegetacji, spowolnienia w przyrodzie. 

W naszej szkole miesiące te upływały bardzo pracowicie, o czym świadczą działania, które w tym 

okresie podejmowaliśmy. 

Były to różnego rodzaju konkursy, olimpiady, warsztaty i inne wydarzenia. Czas wypełniony 

różnymi aktywnościami dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów. 

Na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez uczniów klas fryzjerskich. Wysoki 

poziom umiejętności zawodowych przyszłych fryzjerów mogliśmy podziwiać podczas Szkolnego 

Konkursu Fryzjerskiego pt. ”Walentynkowe plecionki, warkocze i upięcia”.  

Przyszli fryzjerzy to nie tylko fachowcy w swoim zawodzie, ale także ludzie wrażliwi, empatyczni, 

niosący pomoc i wsparcie potrzebującym, o czym przekonamy się czytając informacje  

o wydarzeniach w których brali udział. Była to między innymi bezinteresowna pomoc uchodźcom 

z Ukrainy w postaci udziału w akcji strzyżenia podopiecznych Diecezjalnego Domu Formacyjnego 

w Nysie, którzy pochodzą z Kijowa. 

W tym wydaniu zamieściliśmy również zaproszenie dla uczniów szkół podstawowych na Dzień 

Otwarty Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2022 roku. Dla naszych młodszych kolegów  

i koleżanek nadchodzi czas podjęcia ważnych decyzji dotyczących wyboru kierunków dalszego 

kształcenia. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Zespołu Szkół 

Technicznych.  Życzymy podjęcia trafionych, dobrych decyzji  w kwestii wyboru przyszłego 

zawodu i szkoły. 

Miłej lektury życzy redakcja FORUM ZST 
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 Warsztaty profilaktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26 stycznia 2022 roku, w Zespole Szkół Technicznych w Nysie zostały zorganizowane 

warsztaty profilaktyczne w ramach projektu „Powiat nyski walczy z nadwagą, otyłością  

i cukrzycą-efektywne zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w województwie opolskim”. 

Projekt obejmował zajęcia z dietetykiem, sporządzanie zdrowych przekąsek i soków, stanowisko 

masażu, pomiar BMI oraz ankietowanie uczniów pod kątem zdrowia. 

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas: 1TF5, 1KB5, 1PX, 1PZ, 1PFS i 3KM. 

W trakcie warsztatów uczniowie pod kierunkiem specjalistów przygotowywali potrawy, 

odwiedzali poszczególne stanowiska związane ze zdrowym stylem życia oraz wysłuchali wykładu na ten 

temat. Spotkanie było niezwykle ciekawe i interesujące dla uczniów. 

 

Prelekcję prowadziła Fundacja Actum i Optima S.A., które do naszej szkoły zaprosiła 

pedagog ZST Katarzyna Zaleska-Kujda. 
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Innowacja 
pedagogiczna 
 

 

22 lutego 2022r. Zespół Szkół 

Technicznych w Nysie zawarł 

porozumienie z Komendą 

Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. Dotyczy ono realizacji 

innowacji pedagogicznej „ 

Ochrona przeciwpożarowa  

w obiektach” w Technikum nr 4  

w zawodzie technik budownictwa. 

Dzięki współpracy szkoła otrzyma 

wsparcie metodyczne, uczniowie 

będą brali udział w warsztatach  

z zakresu pierwszej pomocy  

i ochrony przeciwpożarowej, oraz 

w ćwiczeniach z nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Chęć podpisania porozumienia 

wypłynęła z potrzeby działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, edukacji 

obywatelskiej i patriotycznej młodzieży, zorientowanej na edukację 

przeciwpożarową i zmierzającej do poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności 

niezbędnych do podejmowania właściwego działania podczas ewentualnych 

zagrożeń. Porozumienie podpisali z ramienia szkoły dyrektor mgr Joanna Pędzik, 

przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie był 

komendant brygadier mgr inż. Paweł Gotkowski.                                                
MK 
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KĄCIK FRYZJERSKI  

„Walentynkowe plecionki, warkocze i upięcia” 

 

23 lutego br. odbył się VIII Szkolny Konkurs Fryzjerski pt. „Walentynkowe plecionki, warkocze  

i upięcia”. Do udziału w konkursie zgłosiło się dwunastu uczestników z klas fryzjerskich 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 oraz Technikum Nr 4. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie, w ciągu 60 minut, fryzury na włosach modelki lub 

główki treningowej 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 Lidia Gutowska-Raszczuk (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 pomysł, realizację 

tematu, stopień trudności oraz estetykę wykonania fryzury, wyłoniło trzy zwycięskie prace. 

I miejsce: Karolina Nowak z trzeciej klasy technikum usług fryzjerskich 

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

III miejsce: Aleksandra Duczkowska z trzeciej klasy technikum usług fryzjerskich 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za fryzjerskie zmagania, a zwycięzcom gratulujemy! 

Opracowała: Angelika Bartoszek-Koza 
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 Wyróżnienie Amelii Paterak  
w VII Ogólnopolskim 
Konkursie „Młody mistrz 
fryzjerstwa” 

15 marca br. odbył się VII Ogólnopolski Konkurs 

„Młody mistrz fryzjerstwa” zorganizowany przez 

CKZiU w Sosnowcu. W konkursie uczestniczyło 54 

uczniów  

z 25 szkół fryzjerskich z całego kraju. Młodzi adepci 

sztuki fryzjerskiej wykonywali fryzury pokazowe na 

modelce inspirowane linią amerykańskich lalek 

Monster High. 

Amelia Paterak, uczennica klasy trzeciej Technikum 

Usług Fryzjerskich Zespołu Szkół Technicznych w 

Nysie, zdobyła wyróżnienie Akademii Fryzjerskiej 

Nabrdalik. Choć uplasowała się tuż za podium to jest to 

wspaniały wynik, ponieważ poziom konkursu był 

bardzo wysoki.  

Jury oceniało wyczesane fryzury, biorąc pod uwagę: 

precyzyjność, efektowność, staranność przygotowanej 

fryzury, zamysł kompozycyjny, a także dobór stroju  

i makijażu. 

Przygotowania do konkursu trwały od długiego czasu. Fryzury próbne powstawały kilkukrotnie 

pod okiem nauczycielki praktycznej nauki zawodu pani Anny Kalisz i po konsultacjach z panią 

Marzeną Hamankiewicz, stylistką fryzur. Trzeba było także zadbać o kondycję włosów i stój 

modelki, który został zaprojektowany i uszyty na zamówienie. Wszelkie dodatki do stylizacji 

uczennica wykonała samodzielnie. Makijaż zaś wykonała Gabriela Jędrocha, uczennica klasy 

czwartej Technikum Budownictwa. 

Wysoki poziom kunsztu fryzjerskiego, kreatywność i zdolności organizacyjne, które 

zaprezentowała Amelia są godny podziwu. 

Nie można zapomnieć o Sarze Myszkowskiej, która jako modelka wykazała się zaangażowaniem, 

otwartością i cierpliwością. 

Choć pozostaje niedosyt po konkursie, to jesteśmy ogromnie dumni z tak godnego reprezentowania 

naszej szkoły w ogólnopolskim konkursie branży fryzjerskiej. 

                                                                              auczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich 
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

W Narodowym Dniu Pamięci ” Żołnierzy Wyklętych” w naszej szkole odbył się bieg „Tropem 

Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego 

 i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 

Uczniowie oddali hołd żołnierzom, pokonując biegiem  symboliczny dystans 1963 m, związany 

 z datą śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego  Józefa Franczaka pseudonim „Lalek” .  

Zginał  w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym 

woj. lubelskim 21 października 1963 roku. 

W biegu uczestniczyli uczniowie klas: 4BF, 3 PF,  1PW, 1TF5, 2KB5, 3W, 3FS. 

 

MB. 
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W Zespole Szkół Technicznych w Nysie dnia 1 marca 2022 r. odbył się apel 

z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Impreza została 

przygotowana 

przez uczniów z klasy 3KB5: Emilię Dąbrowską, Natalię Gibas i Dominika 

Kubasiewicza. Uczniów prowadzili opiekunowie: Katarzyna i Aleksander Hasiak.  

Celem tej imprezy było kształtowanie postaw patriotycznych młodych Polaków 

poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych. 

KH i AH. 
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XLV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

 

Do etapu okręgowego XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku 

architektura krajobrazu zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy 3KB5: Joanna Stańco i Natalia 

Przybyłowska. 

Eliminacje okręgowe odbędą się 8.04.2022 r.  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Olimpiada 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. 

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. Patronem medialnym XLV 2021/2022 edycji Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA . Organizatorem 

zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie. 

Informacje szczegółowe na stronie olimpiady: https://www.agropolska.pl/olimpiada/ 

IŻ 

 

http://www.apra.pl/
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XXXV edycja zawodów okręgowych Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
 

 
„Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność, zarówno w sensie dosłownym jak  

i przenośnym. Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować i własne życie, i własny dom 

i Polskę.”                                                                                                                  Anna Radziwiłł 

W zawodach w okręgu nr 1(okręg południowo- zachodni) z siedzibą w Nysie wzięło udział 51 

uczniów technikum ze szkół w Strzelinie, Kędzierzynie- Koźlu, Kłodzku, Opolu, Raciborzu, 

Świdnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu oraz w Nysie. 

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem, pogłębianie 

wiedzy i umiejętności, stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami, kształtowanie 

nawyku doskonalenia zawodowego i zachęcanie do rozwijania uzdolnień. 

Dyrektor ZST w Nysie mgr Joanna Pędzik powitała uczestników, ich opiekunów, przedstawicieli 

Komitetu Okręgowego nr 1- organizatora zawodów, jury oraz zaproszonych gości. Wśród nich był 

Starosta Nyski mgr Andrzej Kruczkiewicz, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Nysie bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski, dr inż. Wiesław Baran oraz dr hab. inż. Andrzej 

Marynowicz z Politechniki Opolskiej, mgr inż. Marcin Zdanowicz z PWSZ w Nysie, dr hab. inż. 

arch. Bogusław Szuba. Uczestników zawodów okręgowych powitali również Starosta Nyski mgr 

Andrzej Kruczkiewicz, pełnomocnik Komitetu Głównego OWiUB mgr Antoni Czarny oraz 

przewodniczący Komitetu Okręgowego nr 1 mgr inż. Grzegorz Stępniowski. 

 

Zmagania zawodników składały się z dwóch etapów, w których uczniowie rozwiązywali zadania 

obejmujące szeroko rozwinięty wachlarz wiedzy budowlanej. W przerwie uczestnicy zawodów 
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wraz z opiekunami podziwiali występ Dawida Krzyżowskiego- Mistrza Polski Reed Bull, 

¼ finalistę Mistrzostw Świata w Brazylii we freestyle football. 

W tym roku reprezentowali nas: Gabriela Jędrocha, Krzysztof Skrzyniarz oraz Dawid Żuliński 

 z klasy 4BF. 

Patronem naukowym Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest patronem zawodowym a sponsorami generalnymi: 

FAKRO, SPC Stowarzyszenie Producentów Cementu, PPG Deco Polska sp. z o.o oraz ERBUD. 

Organem dotującym jest Minister Edukacji i Nauki. 

W tygodniu po zawodach zostaną przeprowadzone czynności weryfikacyjne na podstawie 

przesłanej do biura Olimpiady dokumentacji z zawodów okręgowych- nastąpi ustalenie 

zakodowanej listy zakwalifikowanych na zawody III stopnia( centralne) i odtajnienie wszystkich 

prac. W następnej kolejności zostaną sporządzone rankingi szkół z zawodów w 12 okręgach  

i będzie możliwe upublicznienie wyników zawodów okręgowych.                                            JP. 
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Strzelecki Dzień Kobiet w Nysie 

 

 

 

Koło Strzeleckie działające przy Hufcu Pracy w Nysie miało zaszczyt podjąć się organizacji  

w dniu 08 marca 2022 cyklicznie organizowanej imprezy rekreacyjno sportowej – Strzeleckiego 

Dnia Kobiet. 

Głównym celem zajęć w tym dniu, było propagowanie wśród ,,płci pięknej’’ strzelectwa 

sportowego jako formy czynnego wypoczynku oraz kształtowania umiejętności współdziałania  

w zespole i wypracowania nawyków koncentracji. Panie uczestniczące w rywalizacji strzeleckiej  

w formie zabawowej zostały obdarowane słodkościami i kwiatami. W wydarzeniu brały udział 

uczennice ze Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół Technicznych w Nysie pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego.  Strzelanie z broni pneumatycznej dostarczyło  uczestniczkom 

wydarzenia wiele zadowolenia i satysfakcji. 

Piotr Romek 
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Młodzież Hufca Pracy w Nysie realizuje projekt 

„Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” 

 

Grupa młodych ludzi z Hufca Pracy w Nysie uczących się z Zespole Szkół Technicznych w Nysie, 

realizuje projekt, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 

Europejski Korpus Solidarności pn. „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”.  Głównym celem 

realizacji inicjatywy młodzieży jest kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków wpływających 

na bezpieczeństwo ludzi w ruchu drogowym. Młodzież chce zwrócić uwagę na to jak ważne jest 

noszenie odblasków, które znacząco zwiększają widoczność pieszych uczestników ruchu 
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drogowego, zwłaszcza w okresach szybko zapadającego zmroku. Istotnym punktem projektu jest 

dążenie do wyzwalania postaw prospołecznych, prowadzących do gotowości niesienia pierwszej 

pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ze względu na adresatów projektu, którymi  

są seniorzy oraz wybrana grupa przedszkolaków naturalnym celem jest również integracja 

międzypokoleniowa. Zadania projektowe przewidziane do realizacji na okres 4 miesięcy od marca 

do czerwca 2022r. i będą nakierowane na samodoskonalenie i rozwijanie posiadanych przez 

młodzież umiejętności, a także zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. W wyniku czego 

młodzież otrzyma certyfikaty Youthpass, które będą towarzyszyć im na drodze ich zawodowego 

rozwoju. Odbyły się już pierwsze spotkania grupy inicjatywnej podczas, których omówiono idee 

solidarnościowe oraz korzyści płynące z realizacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu 

Solidarności. Niezwykle ciekawe dla młodzieży było spotkanie z coachem panem Jerzym Kiełbem. 

Już pierwsze spotkanie stało się okazją do zdobycia dużej dawki praktycznej wiedzy. Wszyscy 

członkowie grupy wykazali się dużym zaangażowaniem. Zadawali mnóstwo pytań, uzyskując 

wyczerpujące odpowiedzi na każde z nich. Z niecierpliwością oczekujemy na następne spotkania. 

Projekt Solidarnościowy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności 

umożliwiający realizację projektów na poziomie lokalnym. Stwarza młodzieży między 18 a 30 

rokiem życia szansę realizacji lokalnych inicjatyw, samodzielnego poszukiwania i wdrażanie w 

życie pomysłów mających rozwiązać ważne problemy lokalne. Celem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest także realizacją przez młodzież projektów promujących wartości europejskie, 

demokrację, postawę obywatelską i solidarności społecznej. 
                                                                                                                                                                    SM 
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Światowy Dzień Matematyki 

 
 

Z okazji Dnia Matematyki klasa 1 KB5 wraz z wychowawczynią, Panią Izabelą Żukowską 

zmierzyła się w bibliotece szkolnej z nieszablonowym podejściem do matematyki. Uczniowie 

mogli wykazać się niezwykłą kreatywnością poprzez tworzenie kompozycji plastycznych 

złożonych z figur geometrycznych. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na gazetce 

szkolnej i uhonorowane oceną z matematyki. 

Za duże zaangażowanie i aktywność uczniowie klasy 1 KB5 zostali nagrodzeni kolorowymi 

zakładkami do książek i wizytówkami z wizerunkiem zwierząt i wzorami matematycznymi. 

„Jeśli w matematyce nie byłoby piękna, to zrozumiałe, że nie byłoby i samej matematyki. Jakaż 

bowiem siła przyciągnęłaby do tej niełatwej nauki 

największych geniuszy rodzaju ludzkiego” 

M.A. Czajkowski 

Opracowała: Halina Chowałko 



 

15 

Fryzjerska pomoc uchodźcom z Ukrainy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczennice klasy trzeciej technikum usług fryzjerskich wraz z nauczycielem praktycznej nauki 

zawodu Panią Anną Kalisz wzięły udział w dwudniowej akcji strzyżenia podopiecznych 

Diecezjalnego Domu Formacyjnego. Byli to niepełnosprawni chłopcy wymagający stałej opieki, 

którzy przyjechali do nyskiego ośrodka z Kijowa. Dziękujemy opiekunowi oraz uczennicom: 

Amelii Biegun, Dagmarze Mazur, Darii Spyrczak i Katarzynie Zabilskiej za okazaną 

bezinteresowną pomoc naszym sąsiadom w tej trudnej sytuacji. 

       

KB. 
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  Uczniowska pomocna dłoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 marca br. szkolną pracownię fryzjerską odwiedziły panie, które znalazły 

schronienie przed wojną wraz ze swoimi dziećmi przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie. 

Rodziny przybyły do naszego miasta z okolic Zaporoża, Czartkowa i Równe. 

Uczniowie technikum usług fryzjerskich oraz Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w 

zawodzie fryzjera wykonali zabiegi pielęgnacyjne, koloryzację i strzyżenie włosów. 

Panie wyszły z pracowni fryzjerskiej z nowymi fryzurami, a młodzież z ogromną satysfakcją, 

że chociaż w ten sposób mogą pomóc uchodźcom w tym trudnym dla nich czasie. Zważywszy 

 na fakt bariery językowej w kontakcie fryzjer-klient, spotkanie to było dla uczniów także świetną 

okazją do doskonalenia umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych. 

Szkolna pracownia fryzjerska czeka na kolejnych uchodźców, którzy w najbliższym czasie zechcą 

skorzystać z umiejętności przyszłych fryzjerów. 

Nadzór nad pracą młodzieży sprawowała pani Anna Kalisz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 

Dziękujemy szczególnie uczniom: Neli Baranowskiej, Martynie Biernat, Aleksandrze Miszkiewicz 

oraz Marcelowi Skrzęcie za zaangażowanie. 

SM. 
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