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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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SUKCES UCZENNICY ZST  

W NYSIE W ELIMINACJACH 

WOJEWÓDZKICH I Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Procesie 

Inwestycyjno- Budowlanym. 

Gabriela Jędrocha z klasy 4BF będzie reprezentować 

województwo opolskie w etapie centralnym  

I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie 

Inwestycyjno- Budowlanym, który odbędzie się  

25 kwietnia 2022 roku w Stalowej Woli( o ile warunki  

na to pozwolą) lub w poszczególnych szkołach. 

07 marca 2022 roku odbyły się eliminacje wojewódzkie   

I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie 

Inwestycyjno- Budowlanym. Jedyna w kraju olimpiada  

o takiej tematyce, adresowana jest do  uczniów szkół 

ponadpodstawowych o profilu budowlanym – przyszłych 

projektantów, kierowników budów lub robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Jest ona kontynuacją trzech przeprowadzonych wcześniej Konkursów Wiedzy „ Poznaj prawo 

budowlane”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Partnerem organizacyjnym tego przedsięwzięcia został Zespół 

Szkół Nr 2  im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. 

Olimpiada przebiega w trzech etapach: eliminacji szkolnych, kwalifikacji wojewódzkich oraz finału 

ogólnopolskiego. W pierwszym etapie uczestniczyło 525 uczniów z 33 szkół z 11 województw.  

Do etapu drugiego zakwalifikowanych zostało 151 uczniów, spośród których 22 awansowało do 

ostatniego etapu( 2 uczniów z województwa). 

Uczniowie na każdym etapie rozwiązują testy, przygotowane przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli; na każdym etapie z zakresu przepisów ustawy – Prawo 

budowlane, w drugim dochodzą wybrane zagadnienia z przepisów rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaś w trzecim 

dodatkowo wybrane zagadnienia z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

W etapie wojewódzkim naszą szkołę reprezentowali: Gabriela Jędrocha, Dawid Żuliński, 

Krzysztof Skrzyniarz oraz Szymon Mielnik z klasy 4BF oraz Mikołaj Sypek z klasy 3BF4. 

Gabrieli gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

http://zstnysa.pl/2022/03/23/sukces-uczennicy-zst-w-nysie-w-eliminacjach-wojewodzkich-i-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-procesie-inwestycyjno-budowlanym/
http://zstnysa.pl/2022/03/23/sukces-uczennicy-zst-w-nysie-w-eliminacjach-wojewodzkich-i-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-procesie-inwestycyjno-budowlanym/
http://zstnysa.pl/2022/03/23/sukces-uczennicy-zst-w-nysie-w-eliminacjach-wojewodzkich-i-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-procesie-inwestycyjno-budowlanym/
http://zstnysa.pl/2022/03/23/sukces-uczennicy-zst-w-nysie-w-eliminacjach-wojewodzkich-i-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-procesie-inwestycyjno-budowlanym/
http://zstnysa.pl/2022/03/23/sukces-uczennicy-zst-w-nysie-w-eliminacjach-wojewodzkich-i-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-procesie-inwestycyjno-budowlanym/
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Chłopcy na medal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 marca w hali AZS PWSZ w Nysie odbył się Finał Mistrzostw Województwa 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej „LICEALIADA 2021/2022 w piłce siatkowej chłopców. 

Nasi zawodnicy spisali się doskonale. Wśród najlepszych zawodników z naszego 

województwa zajęli III miejsce, zdobywając brązowe medale. Wystąpili w składzie: 

Dawid Żuliński 4 BF, Mateusz Janik 2 PK, Wojtek Wicher i Kacper Popiel 2 PX, 

Mateusz Sękowski 2 PW, Piotr Wójcik 1 PW,  Mateusz Szczotka 3 X, Stefan 

Zabilski 3 W i Michał Andrzejewski 1 PZ. To pierwszy medal w tej dyscyplinie dla 

naszej szkoły. Na ogromne brawa zasługują najlepsi kibice w Polsce z klas 3 GF5,  

2 TF5, 2 PFS. To ich głośny doping doprowadził naszych chłopców do zdobycia  

brązowych medali.   

  M.L. 
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Warsztaty florystyczne pn. ”Mikroogrody  
w szkle” 

 

 

W dniu 21 marca 2022 r. z okazji organizowanego w szkole Dnia Otwartego, odbyły 

się warsztaty florystyczne  pn. ”Mikroogrody w szkle” oraz warsztaty projektowania 

ogrodów w programie Garden Puzzle. 

Warsztaty przygotowali uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu dla uczniów 

szkół podstawowych, którzy tego dnia gościli w naszej szkole. Młodzież  

wykonywała atrakcyjne dekoracje w pojemnikach szklanych przy wykorzystaniu 

podłoży roślinnych, barwnych kruszyw oraz wielu ciekawych materiałów 

florystycznych. Do kompozycji zastosowano głównie sezonowe kwitnące rośliny 

cebulowe. 

Efekty prac uczniów staną się ozdobą naszej szkoły. 

 

Opracowała : Aneta Rajtakowska 
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KĄCIK FRYZJERSKI  

Fryzjerzy nyskiej Budowlanki pomagają uchodźcom 

 

  Kolejny raz uczniowie Zespołu 

Szkół Technicznych kształcący 

się w zawodzie fryzjera i technika 

usług fryzjerskich wsparli 

Uchodźców, wykonując zabiegi 

fryzjerskie strzyżenia, pielęgnacji  

i koloryzacji włosów pod 

nadzorem nauczyciela 

praktycznej nauki zawodu, Pani 

Anny Kalisz. 

Uczennice klasy trzeciej 

technikum usług fryzjerskich 

odwiedziły niepełnosprawnych 

chłopców z Ukrainy 

przebywających w ośrodku 

formacyjno-wypoczynkowym 

Caritas Diecezji Opolskiej 

“Rybak” w Nysie. Dziewczęta 

wykonały strzyżenia 

podopiecznych i opiekunów, a w 

podziękowaniu otrzymały piękne laurki. 

Szkolną pracownię fryzjerską odwiedziły zaś ponownie panie, które znalazły schronienie przed wojną wraz 

ze swoimi dziećmi przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie.  Uczniowie klasy drugiej technikum usług 

fryzjerskich oraz Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie fryzjera wykonali zabiegi 

pielęgnacyjne, koloryzację i strzyżenie włosów pod czujnym nadzorem nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu. 

Takie spotkania były dla uczniów świetną okazją do doskonalenia umiejętności zawodowych 

i interpersonalnych, a przede wszystkim do kształtowania postawy bezinteresownej pomocy potrzebującym. 

Dziękujemy szczególnie uczniom: Neli Baranowskiej, Amelii Biegun, Martynie Biernat, Khrystynie 

Bogush, Dagmarze Mazur, Aleksandrze Miszkiewicz, Ewelinie Pyskatej, Marcelowi Skrzęcie, Darii 

Spyrczak, Magdalenie Wilk oraz Katarzynie Zabilskiej za zaangażowanie. 

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Hurtowni Kosmetyków Profesjonalnych Hairstyl   

w Nysie za ofiarowanie niezbędnych produktów do wykonania zabiegów koloryzacji 

i pielęgnacji włosów. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych fryzjerskich 
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Gotowi do wykonywania zawodu – uczniowie 

ZST Nysa wśród najlepszych 

 

W marcu odbył się konkurs wiedzy zawodowej organizowany 

przez Opolską Wojewódzka Komendę OHP pn. „Gotowi do 

wykonywania zawodu” dla uczestników OHP uczniów trzecich klas 

branżowych szkół z województwa opolskiego. Konkurs rozgrywano 

w kategorii: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, 

sprzedawca, fryzjer. 

„Celem głównym konkursu było sprawdzenie poziomu 

przygotowania młodzieży do w/w egzaminów, ale również 

motywowanie do potwierdzania kwalifikacji oraz do dalszej nauki 

 i rozwoju zawodowego. Konkurs odbył się zdalnie za pomocą 

platformy Teams. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu 

testu składającego się 40 zadań. Testy zostały przygotowane na 

wzór arkuszy egzaminacyjnych opracowywanych przez CKE  

i zostały wygenerowane w aplikacji Testportal.” 

Etap wojewódzki poprzedziły eliminacje lokalne, na podstawie których wyłoniono po 3 reprezentantów w 

każdej kategorii. Nysę reprezentowało łącznie 12 uczestników. Jury konkursu wyłoniło laureatów w każdej 

z kategorii. Miło jest nam poinformować o sukcesach nyskiej młodzieży: 

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 

II miejsce–Wojciech Starypan 

w zawodzie fryzjer 

I miejsce – Wanessa Świerczewska 

III miejsce – Michaela Kwiatkowska 

w zawodzie kucharz 

I miejsce ex aequo Wiktoria Sobczak 

w zawodzie sprzedawca 

I miejsce Oliwia Przedwojewska 

III miejsce – Roksana Kamińska 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminach zawodowych. 
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Turniej Wy Pożarniczej 

,,Młodzież zapobiega 

pożarom” 
W dniu 01.04.2022 r. dziewczęta  

z klasy 1KB5 Oliwia Bunkowska i Oliwia 

Wójcik reprezentowały szkołę w Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej. 

Uczennice wykazując się dużą wiedzą, 

wygrywając etap szkolny oraz na etapie 

gminnym rywalizując z innymi szkołami osiągnęły wysokie wyniki. Oliwia Bunkowska wygrywając 

konkurs zakwalifikowała się do etapu powiatowego, który odbędzie się w dniu 21.04.2022 r.  

w Korfantowie. 

Gratulacje dla dziewcząt. Życzymy Oliwii Bunkowskiej powodzenia na kolejnym etapie konkursu. 

opracował: Paweł Szatanik 

 

 

Licealiada 2021/2022, Finał Mistrzostw 

Województwa w Drużynowym Tenisie 

Stołowym 

To był bardzo wyczerpujący turniej dla naszych dziewcząt: 

Agaty Nosowskiej i Kasi Tomaszewskiej z klasy 3 PX. 

Rozegrały one 5 meczy z zawodniczkami trenującymi na  

co dzień w klubach. 

Agata i Kasia spisały się znakomicie i wywalczyły 7 miejsce  

w gronie 11 najlepszych drużyn z województwa. Sam awans 

był już ogromnym sukcesem dziewcząt. Szkoda tylko,  

że w przyszłym roku już nie zobaczymy ich przy stołach, 

ponieważ kończą one naukę w naszej szkole. 

Gratuluję im tego osiągnięcia i dziękuję za ogromne zaangażowanie i waleczność. 

M.L. 
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Pokonajmy nowotwory 

krwi z DKMS. Akcja HP 

Nysa i Zespołu Szkół 

Technicznych 

„Każdego roku na nowotwory 

krwi zapada ponad 800 000 

osób na całym świecie.  

W Polsce co 40 minut ktoś 

słyszy diagnozę- nowotwór 

krwi. „ Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku kostnego  

od zgodnego genetycznie dawcy. 

Niestety nie wszyscy chorzy znajdą dawcę w najbliższej rodzinie. Dlatego też sprawą niezwykle 

ważną jest by zarówno propagować wiedzę na temat nowotworów krwi i przeszczepów szpiku 

kostnego, jak i namawiać możliwie szerokie grono pełnoletnich osób do tego by zarejestrowały się 

w Międzynarodowej Bazie Dawców Szpiku Kostnego. Sprawa jest wielkiej wagi a cel szczytny. 

Dlatego też wychowawcy HP Nysa Anna Balowska i Piotr Romek postanowili się nad nim pochylić  

i zorganizować dla uczestników akcję informacyjno- promocyjną połączoną z możliwością 

zarejestrowania się w bazie dawców szpiku kostnego. Przedsięwzięcie odbyło się przy współpracy 

działającego w Zespole Szkół Technicznych w Nysie Klubu HDK PCK „Wampirek”, którego 

prezesem jest Pani Katarzyna Kowalska. Akcja przybrała imponującą formę i odbiła się szerokim 

echem wśród młodzieży. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w ilości osób zarejestrowanych jak 

i rozmowach jakie miały miejsce podczas zajęć poświęconych idei dawstwa szpiku kostnego. 

Młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani tematem, zadawali mądre pytania i wyciągali sensowne 

wnioski. 

Tym co mówili wielokrotnie dali też dowód empatii i solidarności z człowiekiem w trudnej sytuacji 

życiowej. W ramach akcji odbyło się wiele cyklicznych działań  takich jak pogadanki, prelekcje  

w klasach. Punktem kulminacyjnym był jednak Mini Festyn DKMS, który odbył się 12 kwietnia. 

Wychowawcy HP Nysa wraz z wolontariuszami pomagali chętnym osobom rejestrować się do 

bazy DKMS. Prowadzono też nadal akcję informacyjną, odpowiadano na pytania i wątpliwości 

młodzieży. Obok punktu rejestracyjnego ustawione zostało stoisko z przysmakami stanowiącymi 

dietę dla krwiodawców –  dzieło uczniów klasy kulinarnej. Przesympatyczne uczennice wraz  

z opiekunami Panią Wiolettą Ceglarek i Katarzyną Kocierz częstowały przybyłych na nasz Mini 

Festyn zdrowymi przekąskami. Imprezę należy uznać za bardzo udaną, jednak nie kończy ona 

naszej przygody z DKMS. Zaraz po Świętach Wielkanocnych 21 kwietnia przewidziana jest 2 część  

akcji rejestracyjnej. Pozwoli to na objęcie działaniami jeszcze większej liczby uczestników. 

Wierzymy, że być może przyczyni się to choć w niewielkim stopniu do rozwiązania problemów 

związanych z nowotworami krwi. 

Anna Zielińska 
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Eliminacje okręgowe OWiUR we Wrocławiu 

 

8 kwietnia 2022 roku na 

Uniwersytecie 

Przyrodniczym we 

Wrocławiu odbyły się 

eliminacje okręgowe 

XLV Olimpiady Wiedzy 

 i Umiejętności 

Rolniczych. Rywalizacja 

odbywa się w kilku 

blokach tematycznych,  

a uczniowie naszej szkoły 

startowali w bloku 

architektura krajobrazu. 

Co roku z eliminacji szkolnych wyłaniane są dwie osoby z najlepszymi wynikami z testów, które 

kwalifikowane są do zmagań w eliminacjach okręgowych. 

Naszą szkołę na kolejnym etapie – w bloku architektura krajobrazu – reprezentowały Natalia 

Przybyłowska i Joanna Stańco z klasy 3KB5. 

Eliminacje składały się z dwóch etapów: w pierwszym etapie każdy uczestnik odpowiadał na  

60 pytań testowych, a w drugim etapie musiał zmierzyć się z trzema zadaniami praktycznymi. 

Rozstrzygnięcie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło w tym samym dniu – nasze uczennice 

zajęły odpowiednio: 

19 miejsce– Joanna Stańco 

20 miejsce– Natalia Przybyłowska 

Za wzięcie udziału w olimpiadzie serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, iż w przyszłym roku 

nasze uczennice znajdą się na podium. 

Opiekun uczniów: Izabela Żukowska 
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Sukces naszej uczennicy w powiatowych 
eliminacjach OTWP 

 

21 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, 

odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom”. 

W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu nyskiego, 

którzy zdobyli najlepsze wyniki w eliminacjach gminnych. Ogółem udział wzięło 18 uczniów  

w trzech grupach wiekowych. Eliminacje powiatowe składały się z dwóch etapów: pisemnego 

testu oraz finału ustnego. 

Naszą szkołę reprezentowała zwyciężczyni etapu gminnego Oliwia Bunkowska z klasy 1KB5, 

która w etapie powiatowym zajęła także I miejsce. 

Oliwia będzie reprezentowała Powiat Nyski w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 20 maja 2022 r. w Strzelcach 

Opolskich. Uczennicy gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów! 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w eliminacjach powiatowych otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe, które wręczył Andrzej Kruczkiewicz Starosta Nyski. 

IŻ 
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Wojewódzkie Święto Kształcenia Zawodowego 

29 kwietnia 2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Wojewódzkim Święcie Kształcenia 

Zawodowego w opolskim amfiteatrze. Impreza zorganizowana dla wszystkich szkół zawodowych 

województwa opolskiego była podsumowaniem projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla 

rynku pracy”. Atrakcją wieczoru były występy Dawida Kwiatkowskiego, Jędrzeja Skiby  

& Sonii Hornatkiewicz.                                                                                                                              IŻ 
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Spotkania edukacyjne z WIORiN 

 

Cykl spotkań z przedstawicielem 

Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

rozpoczął się 6 kwietnia 2022 r.  

i zakończył 27 kwietnia 2022 r. 

W spotkaniach uczestniczyli 

uczniowie klas 1KB5 i 3KB5 

uczący się w zawodzie technik 

architektury krajobrazu. Organizatorem spotkań ze strony WIORiN była Pani Izabela 

Kik- Wojewódzki Inspektor, zaś ze strony ZST- Izabela Żukowska. 

W ramach przeprowadzonych zajęć Pani Izabela Kik omówiła zagadnienia związane 

z działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tj. choroby  

i szkodniki roślin, nowe zasady obrotu roślinami w kontekście obowiązku 

paszportowania roślin, zasady stosowania i obrotu środkami ochrony roślin, a także 

przepisy i zagadnienia związane z obrotem materiałem siewnym GMO. 

W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, który przypada 

na dzień 12 maja br. uczniowie otrzymali zaproszenie do odwiedzenia oddziału 

terenowego PIORiN w Nysie.  Na zakończenie spotkania Pani Izabela Kik wręczyłam 

wszystkim uczestnikom drobne upominki. 

IŻ 
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Niecodzienna lekcja profilaktyki 

 

28 kwietnia 2022 r. w ramach zajęć z wychowawcą klasa 1KB5 uczestniczyła w spotkaniu  

z asystentem ds. nieletnich Panią Martą Kublin- sierż. sztab. Komendy Powiatowej Policji  

w Nysie. Głównym tematem tego spotkania były „Konsekwencje prawne młodzieży”. 

Prowadząca szczególną uwagę skupiła na przedstawieniu uczniom przepisów o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. W związku z tym, iż słuchacze to młodzież w wieku 15-16 lat istotnym dla 

nich zagadnieniem było poznanie odpowiedzialności prawnej w zależności od ukończonego 

wieku. Ważnymi tematami było także wyjaśnienie pojęcia demoralizacja oraz omówienie 

najczęściej popełnianych przez młodzież czynów karalnych. W spotkaniu poruszono również 

zagadnienia związane z bezpieczeństwem  w ruchu drogowym. 

Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość założenia specjalnych  okularów (alkogogli), 

które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po wypiciu alkoholu. Okazało się, że 

założenie alkogogli skutkuje podwójnym widzeniem, problemem z ustaleniem odległości, 

myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu 

oraz zniekształceniem widzenia kolorów. 

Pomimo dużej dawki śmiechu,  uczniowie – po założeniu gogli – doświadczyli, w jaki sposób ich 

ciało reaguje na środki odurzające, i jak niebezpieczne może to być nie tylko dla ich zdrowia  

i życia, ale  także dla bezpieczeństwa innych. 

IŻ 
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Pożegnanie maturzystów 

 
29 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczystość pożegnania klasy 

maturalnej. 

W uroczystości udział wzięli: Dyrekcja Szkoły, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie klas: 2TF5  

i 3GF5, a przede wszystkim tegoroczni absolwenci. Akademia rozpoczęła się od wspólnego 

zaśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała: pani dyrektor Joanna Pędzik, – życząc 

dobrych wyników na maturze, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz dokonania 

właściwego wyboru dalszej drogi życiowej. Wiele ciepłych słów skierowała do swoich uczniów 

wychowawczyni p. Marta Kufieta, która podziękowała za dobrą współpracę, ogromne 

zaangażowanie klasy na rzecz szkoły i środowiska. W czasie uroczystości zostały rozdane 

świadectwa z wyróżnieniem, które otrzymali: Krzysztof Skrzyniarz, Gabriela Jędrocha, Nikola 

Kozdraś. Rodzicom wręczono podziękowania za współpracę. W imieniu klasy maturalnej słowa 

podziękowania całemu gronu pedagogicznemu przekazali: Dawid Żuliński oraz Szymon Mielnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W programie artystycznym przygotowanym na tę uroczystość wystąpili uczniowie z klasy: 

3GF5, 2KB5 oraz 1TF5. Były wiersze, piosenki, wspomnienia, wzruszenia… 

 

Absolwentom życzymy powodzenia na maturze! 

Opracowały: Angelika Bartoszek- Koza 

Marta Kufieta 
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Miesiąc dla Ziemi – Aktywny Patrol Ekologiczny 

 

Po raz kolejny uczniowie klas 3 PW i 3 PX z BSI nr 3 wzięli udział w akcji 

proekologicznej koordynowanej przez Hufiec Pracy w Nysie. 

Pod opieką p. Piotra Romka uczestnicy Patrolu Ekologicznego porządkowali teren 

Ośrodka Wypoczynkowego AKWA Marina. Dla naszych uczniów była to świetna lekcja 

edukacji ekologicznej ukierunkowana na kształtowanie świadomości pozytywnych 

postaw przyszłych – dorosłych mieszkańców Ziemi, potrafiących czynnie dbać  

o bliższe i dalsze środowisko.  

Owocne prace porządkowe w okolicach Jeziora Nyskiego zakończyły się burzą 

mózgów i „refleksjami ekologicznymi” podczas grupowego ogniska. 

Dziękuję wychowankom za właściwą postawę uczniowską oraz godne 

reprezentowanie klasy 3 PW w społeczności szkolnej, a także propagowanie postaw 

proekologicznych w lokalnej społeczności.  

M. Broszkiewicz    
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Konkurs ”Bezpieczny 
 w pracy” 

 

Uczennice ZST wśród najlepszych w 

wojewódzkim konkursie „Bezpieczny 

 w pracy „ organizowanym przez OHP. 

Dnia 28.04.2022r w siedzibie 

Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu 

odbył się konkurs wiedzy na temat 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

elementów prawa pracy. Konkurs został 

zorganizowany przez Opolską 

Wojewódzką Komendę OHP. Do udziału 

w konkursie przystąpili uczestnicy ze wszystkich jednostek OHP z terenu 

Opolszczyzny. Nysę reprezentował trzyosobowy zespół żeński. Dziewczęta są 

uczennicami branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Nysie. 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu wiedzy, składającego się  

z 50 pytań. Wnioskując po wynikach jakie osiągali uczestnicy, konkurs stał na wysokim 

poziomie. Tym bardziej miło jest nam poinformować, że najlepszą wiedzą z zakresu 

BHP i prawa pracy okazała się uczennica nyskiej „Budowlanki” Kinga Kucia z klasy 1PX 

. Trzecie miejsce w tym konkursie zdobyła Sandra Skiba z klasy 2PX. Dziewczęta 

otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Kinga jako laureatka konkursu 

wojewódzkiego będzie reprezentowała OWK OHP podczas konkursu na etapie 

centralnym, który odbędzie się w CKiW Gołdapi w dniach 09-12.05.2022r 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Nasi uczniowie na stażach zawodowych  
w Hiszpanii 
 
16.04.2022r. Martyna Klag z klasy 3 PW, 

Dawid Baran z klasy 2 PX oraz Nela 

Baranowska z klasy 2PFS, będący 

podopiecznymi Hufca Pracy, wyjechali do 

Hiszpanii na miesięczny staż zawodowy. 

Uczniowie u hiszpańskich pracodawców 

szkolą się w zawodach: kucharz, mechanik 

pojazdów samochodowych i fryzjer.  

W trakcie stażu doskonalą język angielski  

i hiszpański, a także podnoszą swoje 

kompetencje zawodowe. Praca za granicą 

umożliwia Martynie, Dawidowi i Neli 

rozwój osobisty w zakresie komunikacji 

międzykulturowej i społecznej, wzrost umiejętności pracy  

w zespole oraz stwarza warunki do eliminacji barier społecznych, komunikacyjnych, a także finansowych.  

Jedna z uczestniczek stażu – Martynka szczegółowo opisuje swój pobyt w Hiszpanii: 

„Mieszkamy w wielkim domku, pokoje są 3-osobowe, mamy wspólną, dużą kuchnię i przepiękny, obszerny 

taras. Na staż dojeżdżamy autobusami – mamy bilety miesięczne. Mam staż w restauracji. Uczę się robić 

hiszpańskie potrawy i poprawiam swój angielski. Czas tutaj leci inaczej, wszyscy są uśmiechnięci i dla siebie 

życzliwi. W trakcie pracy jest wesoło i miło, razem spędzamy czas. Po pracy mamy czas wolny. Zazwyczaj 

spędzamy go na integracji z innymi uczestnikami stażu. Mamy też lekcje hiszpańskiego. W trakcie 

weekendu dużo zwiedzamy, oglądamy różne zabytki. Ostatnio byliśmy nad wodą. Z pogodą bywa różnie. 

Czasami wieje wiatr, ale na ogół jest ciepło. Mam jednego opiekuna i jedną Panią opiekun (to p. Asia i jest 

od nas z Nysy z Hufca Pracy). Mamy z Nimi bardzo dobry kontakt. Jest wesoło – atmosfera jak w domu.  

Jest super. Ten staż, to spełnienie moich marzeń. Jestem wdzięczna, że mogę tu być”.  

Stażyści, zanim wyjechali, uczestniczyli w wielu zajęciach edukacyjnych przygotowujących do wyjazdu  

i pracy za granicą. Jednak udział w międzynarodowej mobilności to dla Martyny, Dawida i Neli nie tylko 

nauka oraz doskonalenie zawodowe, ale także „ niesamowita przygoda”. 

Życzę naszym uczniom, by następne dwa tygodnie stażu były owocne w nabywaniu nowych umiejętności  

i pięknych wspomnień. 

A wszystkich obecnych uczniów klas BSI nr 3 zachęcam do systematyczności, nauki, rzetelnego 

wykonywania zadań zawodowych w trakcie zajęć praktycznych, gdyż właśnie takie postawy stworzyły 

szansę naszym stażystom na wyjazd do Hiszpanii.                                                            M. Broszkiewicz 
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Dowcip na wiosnę 

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna 
przyszła! 
- Niech wejdzie! 

Zima. Dwa jelenie stoją na 
paśniku i żują ospale siano 
nałożone tu przez gajowego.  
W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 

Na wiosennym spacerze po parku jeden z przedszkolaków mówi do pani: 
 – Proszę zobaczyć jaki piękny, młody wiewiórek siedzi na czubku drzewa! 
 – Nie wiewiórek, tylko wiewiórka. 
- Ojej, ale Pani ma wzrok! Rozróżnić płeć z takiej odległości?! 

Jasiu spotyka stonogę i mówi:  
 - Czemu nie byłaś na lodowisku?  
 - Bo zanim założyłam łyżwy przyszła wiosna. 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
– Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

 

Zespół redakcyjny: Magdalena Wilk, Martyna Biernat, Khrystyna  Bogush, Sabina Macek 

 
Skład komputerowy: mgr Magdalena  Kruk-Cieślik, 

 
Opiekunowie pisma: mgr  Marta Kufieta, mgr Magdalena Kruk-Cieślik, mgr Angelika Bartoszek -Koza 
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