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     Witamy na łamach jesiennego wydania FOTUM ZST. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 

2022/2023. W murach szkoły powitaliśmy naszych młodszych kolegów i koleżanki, którzy licznie 

przybyli do wielu klas w różnych typach szkól mieszczących się w Zespole Szkół Technicznych. 

Dokonaliście dobrego wyboru, wszak jesteśmy najstarszą szkołą zawodową w powiecie nyskim. 

Mamy ogromne doświadczenie w przygotowaniu Was do wybranego zawodu.  

 

W jesiennym wydaniu kwartalnika FORUM ZST piszemy o wielu wydarzeniach, które odbywały 

się w szkole i nie tylko, a w których Wy także uczestniczyliście. W kąciku fryzjerskim zobaczycie 

propozycje ciekawych stylizacji z okazji Halloween. Sami przekonacie się, że w naszej szkole jest 

dużo utalentowanych uczniów o czym świadczą między innymi zdjęcia tych fryzur.   W naszej 

szkole często rozbrzmiewa piękny śpiew, a to za sprawą talentów muzycznych wielu z Was.  

W tym roku szkolnym już usłyszeliśmy wiele pięknie wykonanych utworów podczas Koncertu 

Pieśni Patriotycznej, zorganizowanego w ramach obchodów Święta Niepodległości. 

Zapraszamy Was do współredagowania naszego kwartalnika. Wielu z Was dobrze włada piórem,  

o czym mogliśmy się już wielokrotnie przekonać. 

 

Życzymy Wam miłego pobytu w szkole, oby lata tu spędzone były okresem nie tylko wytężonej 

nauki, ale także rozwoju osobowości, talentów, różnych interesujących Was aktywności, sukcesów 

w nauce i życiu osobistym.  

     

Redakcja FORUM 
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OBCHODY 83. ROCZNICY WYBUCHU  
II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ DNIA 
WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
2 września br. pod 

pomnikiem Patriotom 

Polskim na Placu 

Kopernika w Nysie 

odbyły się uroczyste 

 obchody  83. rocznicy 

wybuchu II wojny 

światowej oraz Dnia 

Weterana Walk  

o Niepodległość 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Wśród uczestników obchodów byli kombatanci, przedstawiciele władz, 

służb mundurowych, szkół, przedszkoli oraz mieszkańcy Nysy.  

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Nicola Ochs, 

Dagmara Ząbek, Maciej Olszewski i Dawid Wawrzyński z klasy 4 GF5. 

Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu 

państwowego, kolejno wygłoszono przemówienia okolicznościowe, po 

czym wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia weteranom. Delegacje 

różnych środowisk  złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem oddając  hołd 

obrońcom Ojczyzny. 

 
                                                                                                                                                                              AB. 
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Szkolne obchody 83. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej oraz uroczyste ślubowanie 
uczniów klas pierwszych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 22 września 2022 r. w auli szkolnej odbyła się uroczystość złożona z dwóch części. 

W pierwszej części odbył się apel poświęcony 83. 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 były utwory muzyczne oraz wiersze. W programie uroczystości 

wystąpili uczniowie klas: 4BF4, 4KB5, 4GF5, 2TF5, 3KB5 oraz 1X. 

W drugiej części uroczystości 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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Przyrządzamy 
potrawy kuchni 
ukraińskiej 
 

20.09.2022 roku gościliśmy  

w naszej szkole Panią Nadię  

z Ukrainy z zawodu kucharkę.  

Pani Nadia uczyła naszych 

uczniów- kucharzy z klasy 3PK 

przyrządzania czeburaków, 

potrawy bardzo popularnej  

na Ukrainie. 

Czeburaki to odmiana pierogów nadziewanych mięsem, smażonych na oleju. Pani Nadia wraz  

z mężem i Panią Wiolettą Ceglarek nauczycielką przedmiotów zawodowych pomagały uczniom, 

przyszłym kucharzom przyrządzić tą potrawę. Na degustację bardzo smacznych czeburaków 

zaproszona została między innymi dyrektor ZST Pani Joanna Pędzik. 

Pani Nadia poczęstowała nas również przepysznym ciastem oraz tortem wątróbkowym, które 

przyrządziła w domu. 

Dziękujemy Pani Nadii za wizytę w naszej szkole i pomoc w przyrządzeniu potrawy kuchni 

ukraińskiej. 

Wydarzenie odbywało się w ramach Dni Kultury Ukraińskiej w ZST, których finał odbędzie się  

20 października 2022 r., na który serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów naszej szkoły. 

Koordynator Dni Kultury Ukraińskiej w ZST  -  Marta Kufieta 
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Mistrzynie w szkołach 

 

Dnia 19.09.2022 r. w Hali Nysa uczennice naszej szkoły wzięły udział w autorskim projekcie Otylii 

Jędrzejczak „Mistrzynie w szkołach”. Celem akcji jest mobilizacja nastolatek do zwiększenia 

aktywności ruchowej oraz promowanie aktywnego trybu życia. 

Byłej pływaczce Otylii Jędrzejczak -mistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata, mistrzyni Europy  

i rekordzistce świata towarzyszyły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Justyna Święty-Ersetic- polska lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 400 metrów. 

Multimedalistka olimpijska, mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów, 

wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4 × 400 metrów. Srebrna i brązowa medalistka mistrzostw 

świata w sztafecie 4 × 400 metrów. Mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4 × 400 

metrów. 

– Joanna Hentka – polska wioślarka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich (2016) w czwórce 

podwójnej i brązowa medalistka mistrzostw świata (2013) oraz olimpijka z Londynu (2012). 
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– Małgorzata Hołub-Kowalik– polska lekkoatletka, sprinterka, mistrzyni olimpijska z 2020 w 

sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4 × 400 metrów. 

Wicemistrzyni świata w sztafecie 4 × 400 metrów z 2019 r. Mistrzyni Europy w sztafecie 4 x 400 

metrów z 2018 r. 

 

Po przybyciu na miejsce odbyła się rejestracja uczestniczek i rozdanie pakietów startowych. 

Dziewczęta w pakiecie otrzymały jednakowe koszulki sportowe, w których uczestniczyły w 

projekcie. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia odbyła się lekcja – 45 minut ćwiczeń razem  

z mistrzyniami pod okiem wykwalifikowanej trenerki personalnej z wykorzystaniem gum 

oporowych, a później długa rozmowa z wielkimi sportsmenkami. Na zakończenie nasze Mistrzynie 

rozdały autografy i robiły pamiątkowe zdjęcia. 

Projekt ten to nie tylko możliwość rozmowy z Mistrzyniami, ale również okazja do wspólnego 

treningu. 

KH i SL 
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„Paintball” z udziałem klasy 2KB5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 września 2022 r. uczniowie klasy 2 KB5 wzięli udział w wycieczce integracyjnej 

na „Paintball” do Kępnicy. 

Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołu klasowego, ale również propagowanie zdrowej 

rywalizacji, dostarczenie młodzieży dużej dawki pozytywnych emocji oraz uczenie szacunku 

do przeciwnika i gry fair play. 

Na miejscu zawodnicy zostali zapoznani z regulaminem i zasadami bezpiecznej gry w paintball, 

a następnie zaopatrzeni w kombinezony, maski ochronne i kulki wypełnione farbą, podzieleni 

na drużyny. Aby wygrać musieli współpracować z pozostałymi uczestnikami swojego zespołu. 

Wspólna rywalizacja dostarczyła klasie ogromnych emocji i niezapomnianych wrażeń.  

Naszą wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem. 

 

Opiekunowie: Róża Wojszczyk i Izabela Żukowska 
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Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji 

Nyskiego Festiwalu Nauki w PWSZ w Nysie 

 
To był pierwszy turniej naszej nowej drużyny w zupełnie zmienionym składzie.  

Nasi zawodnicy bardzo się starali i zagrali na miarę swoich możliwości.  

Udział w  turnieju  był sprawdzianem formy nowych zawodników przed zbliżającymi 

się rozgrywkami Licealiady 2022/2023.  

5 miejsce naszych zawodników jest do poprawienia na następnych zawodach już na 

sztucznej trawie w październiku.  

M.L. 
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Lekcja muzealna 

 

Uczniowie klasy 2PZ Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 – uczestnicy HP Nysa udali się wraz 

 z wychowawcami do Muzeum Powiatowego w Nysie celem obejrzenia ekspozycji stałej. Głównym 

tematem przygotowanym przez przewodnika była historia małej ojczyzny- Nysy. 

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zapoznania się historią Muzeum, jej założycielami oraz od poznania 

kultury i rzemiosła związanego z regionem. Młodzież obejrzała eksponaty pochodzące z terenów Nysy, 

Otmuchowa, Wójcic, Domaszkowic, Paczkowa, Radzikowic 

i innych okolicznych miejscowości. Zabytki z kolekcji pochodzą z różnych epok począwszy od paleolitu 

poprzez mezolit, neolit, epokę brązu i żelaza z kulturą łużycką, aż po wczesne średniowiecze. Następnie 

udaliśmy się w celu zwiedzenia ekspozycji dotyczącej kultury materialnej średniowiecznej Nysy. Sporym 

zainteresowaniem cieszył się fragment drewnianej zabudowy mieszkalnej, a w szczególności bardzo bogata 

kolekcja szklanych naczyń.  Kolejnym punktem naszej wizyty była sala z militariami. Wystawa prezentuje 

bogatą kolekcję broni zarówno białej i palnej. Duża część eksponatów pochodzi z samej Nysy jak i okolic. 

Bogaty zbiór przedstawia ewaluację techniczną począwszy od dawnej broni, aż po karabiny odtylcowe. 

Większą część naszej grupy stanowili chłopcy dlatego też, kolekcji tej poświęciliśmy więcej czasu. Nasza 

przygoda w Muzeum zakończyła się od zwiedzenia Sali 

z rzemiosłem artystycznym z XVI- XIX wieku. Wystawa zawiera okazały zbiór mebli mieszczańskich  

i dworskich. Znajdują się tutaj gotyckie fotele, komody oraz barokowe szafy 

i sekretery. Te ostatnie spotkały się dużym zainteresowaniem wśród uczestników wycieczki. Jako atrakcje  

na  koniec naszej wizyty  młodzież w eksponatach szukała ukrytych zamków, klamek i przycisków 

otwierających i zamykających drzwiczki w sekretarzykach i szafach. Pani Kustosz była pod wrażeniem 

zaangażowania z jakim młodzież podeszła do wykonania zadania.   

Po ponad dwóch godzinach opuściliśmy Muzeum jednak dyskusje na temat eksponatów trwały jeszcze 

całą drogę powrotną.  

A.B 
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SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO 
USUWANIA PRODUKTÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

W dniach 19-21.09. 2022 r. w naszej szkole, w ramach projektu realizowanego 

przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie pn. 

Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie na 

transgranicznym rynku pracy( projekt finansowany w 85% 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA- POLSKA), odbyły się 

warsztaty w których uczestniczyło 24 przyszłych techników 

budownictwa. 

W programie zajęć znalazł się blok poświęcony 

obowiązkom właściciela, zarządcy lub użytkownika miejsc, 

w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby 

go zawierające. Uczniowie dokonywali oceny stanu  

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest.  Szczególnie ciekawe okazały się 

ćwiczenia w trakcie których przyszli technicy przenieśli się 

do wirtualnego świata, ucząc się jak bezpiecznie pracować 

 z materiałami zawierającymi azbest. 

AZBEST kojarzy się głównie z eternitem, czyli falistymi 

płytami pokrywającymi dachy wielu starszych domów  

w Polsce. Od roku 1998 obowiązuje zakaz stosowania 

wyrobów z azbestem, a stare elementy zawierające ten 

surowiec muszą być usuwane ze względu na jego szkodliwy 

wpływ na zdrowie.  

Liczne badania przeprowadzone w drugiej połowie XX 

wieku wykazały, że azbest jest rakotwórczy i powoduje 

wiele innych, zwykle nieuleczalnych schorzeń jak np. 

nowotwory oskrzeli i płuc.   

Od 2009 r. realizowany jest rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, który zgodnie 

 z założeniami powinien się zakończyć w 2032 r. Niestety dane wskazują, że w Polsce nadal zalega 

ok. 15 mln ton wyrobów zawierających azbest.  

Opracowała : JP 
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Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt 

 

Wyjście integracyjne klasy 1TF5 

27 września 2022 r. klasa 1TF5 wraz z wychowawcą 

Anną Kalisz  oraz Panem Aleksandrem Hasiakiem 

spędziła  dzień na ognisku integracyjnym nad 

Jeziorem Nyskim. Wydarzenie klasa połączyła  

z obchodami „Dnia chłopaka”. 

Punktem kulminacyjnym wycieczki było wspólne 

ognisko przy którym złożono życzenia  z okazji dnia 

chłopca. Po posiłku były spacery nad jeziorem, 

wspólne zdjęcia. 

Dobry  humor dopisywał uczestnikom wycieczki, 

przy herbacie, zimnych napojach, pysznym cieście, 

kiełbaskach z grilla i sałatkach, w przyjemnej 

atmosferze upłynęło wszystkim integracyjne 

popołudnie. 

opracowała Anna Kalisz 
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Ogólnopolskie Zawody Sportowe 
Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i jednocześnie uczestnicy Hufca Pracy w Nysie  

 

 

 

 

 

W dniach 26.09.2022 – 29.09.2022,  brali udział w zmaganiach sportowych oraz strzeleckich. 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie oraz Komenda Główna OHP to organizatorzy 

wydarzenia. Patronat  honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rodziny i Polityki Społecznej –

 Pani Marlena Maląg. Młodzież rywalizowała w trzech blokach : test wiedzy olimpijskiej, wielobój 

sprawnościowo – lekkoatletyczny i konkurencje strzeleckie i obronne.  

Na 24 zespoły składające się z 2 dziewcząt i 2 chłopców, nasza drużyna reprezentowana 

przez: Amelia Moszner kl. 2PX, Patrycja Moszner kl. 3PW, Kamil Łada oraz Marek Komenda  

z kl. 2 PZ uplasowała się na V miejscu. Uczestnikom wręczono medale , dyplomy i nagrody 

rzeczowe zarówno w konkurencjach drużynowych i indywidualnych : 

Konkurencje LA – 400 m – Amelia Moszner 2 miejsce, 200 m – Marek Komenda 3 miejsce. 

Konkurencje strzeleckie drużynowo – kbks – strzelnica elektroniczna 1 miejsce, karabinek 

pneumatyczny – 2 miejsce, pojedynek strzelecki kbks, systemem ,, każdy z każdym ‘’ 2 miejsce. 

Konkurencje strzeleckie indywidualnie – kbks – strzelnica elektroniczna Amelia Moszner  

3 miejsce, Marek Komenda 2 miejsce, karabinek pneumatyczny – Patrycja Moszner  3 miejsce. 

Piotr Romek 
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 Wycieczka dydaktyczna do Goczałkowic-
Zdroju i Pszczyny 

Początek jesieni to dobry moment na odwiedzenie Ogrodów Pokazowych Kapias i Pszczyny. 

W piątek 7 października 2022 r. uczniowie klas: 1TK, 2KB5 oraz 3KB5 wzięli udział w wycieczce 

dydaktycznej do Goczałkowic-Zdroju i Pszczyny. W wycieczce uczestniczyło 39 uczniów 

 i 3 opiekunów. 

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Ogrodów Pokazowych Kapias w Goczałkowicach- Zdroju. 

Jest to miejsce naprawdę wspaniałe, które przyciąga osoby kochające rośliny i potrafiące docenić 

ich piękno. Ogrody te powstały w 1979 roku i stale się rozwijają. Obecnie uznawane są za jedne  

z najpiękniejszych tego typu miejsc w całej Polsce. Uczniowie spacerując po ogrodach, mieli 

możliwość zobaczenia tego magicznego miejsca, które atrakcyjne jest o każdej porze roku. 

Zapoznali się z różnymi stylami ogrodowymi prezentowanymi na przeszło czterohektarowej 

powierzchni,  np. ogrodem wiejskim, ogrodem japońskim, ogrodem angielskim, zakątkiem 

szumiących traw, tajemniczym ogrodem czy ogrodem skandynawskim. Mogli wejść do domku 

Hobbita, rozegrać partię szachów czy spróbować nie zabłądzić w korytarzach labiryntu. Dekoracje 

i kreatywność zachwycały na każdym kroku. Bogata roślinność, ciekawa aranżacja- to z pewnością 

wymarzone miejsce do inspiracji na własny ogród oraz ciekawe doświadczenie dla przyszłych 

architektów krajobrazu. Na koniec uczniowie mieli możliwość zjeść posiłek w klimatycznej 

restauracji, która oferował potrawy z dyni, a w centrum ogrodniczym zakupić rośliny, które 

wcześniej podziwiali w ogrodowych kompozycjach. 

Drugim punktem wycieczki była Pszczyna. Tutaj uczniowie zwiedzali okazały ogród przy Zamku  

w Pszczynie oraz Starówkę. Zamek w Pszczynie to prawdziwa perła architektury, w którym  

do dzisiaj, w idealnym stanie, zachowało się jego wyposażenie w postaci mebli i elementów 

dekoracyjnych, czyniąc go jednym z najcenniejszych zabytków w Polsce. Obecnie mieści się tutaj 

Muzeum Zamkowe. Do zamku przylega piękny park krajobrazowy w stylu angielskim, który  

w jesiennej aurze wygląda imponująco. Uczniowie spacerując alejkami parkowymi podziwiali 
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wspaniałe i potężne drzewa, malownicze skupiska krzewów oraz wkomponowane zabytkowe 

obiekty małej architektury, np. pawilon herbaciny na wyspie, bramę chińską i mosty łukowe. 

Ostatnim miejscem zwiedzania była piękna Starówka w Pszczynie. Uczniowie zobaczyli 

średniowieczny układ urbanistyczny tego miejsca, otoczony kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. 

Rynek zdobią ciekawie przycięte platany, a na środku znajduje się replika XIX-wiecznej studni oraz 

ławeczka księżnej Daisy, która uznawana jest za najsłynniejszą mieszkankę zamku w Pszczynie. 

Po czasie spędzonym we własnym zakresie, zaopatrzeni w drobne pamiątki i upominki, udaliśmy 

się w podróż powrotną do Nysy. Pogoda tego dnia była wspaniała a zwiedzane miejsca 

zachwycały swoją jesienną urodą. Bez wątpienia wspomnienia z wycieczki pozostaną w pamięci 

uczniów na długo. 

Opiekunowie: K. Grygorowicz, I. Żukowska, G. Fornalik 
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Narodowe Czytanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 3.10.2022 r. w ramach Narodowego Czytania klasy 2KB5,4BF4 

oraz 4KB5 przygotowały apel pod tytułem ,,Ballady i Romanse” Adama 

Mickiewicza. 

 Zaprezentowane zostały utwory: ,,Romantyczność’,, Pani Twardowska” 

oraz ,,Świtezianka”. Uczniowie w/w klas wcielili się w role bohaterów 

ballad i z dużym zaangażowaniem przenieśli widzów w tajemniczy świat 

litewskich mokradeł, małego miasteczka oraz karczmy, w której pojawia 

się zjawiskowy Mefistofeles. Po raz kolejny “czucie i wiara” górowały nad 

szarą rzeczywistością.  

Uroczystość uświetnił pokaz fryzur epoki romantyzmu przygotowanych 

przez uczennice klas fryzjerskich pod kierunkiem Pani Anny Kalisz. 
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Sprzątanie Świata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku sprzątanie świata odbywa się pod hasłem #Sprzątamy Dla Polski 

W poniedziałek, 10 października 2022 roku uczennice i uczniowie klas 3TF5 i 4BF4 

zaopatrzeni przez firmę EKOM w worki na śmieci i rękawiczki, udali się na pobliskie 

tereny zielone, nad rzekę Nysę Kłodzką i do Parku Miejskiego.  

Wydarzenia tego typu doprowadzają  do sytuacji, w której już niedługo każdy będzie 

wyrzucał odpady tam, gdzie powinien. To również symbol troski o naszą Ojczyznę. 

Poprzez konkretne działanie, czyli sprzątanie śmieci, które nie znalazły się tam, gdzie 

powinny,  zwracamy uwagę społeczeństwa na ważny temat, jakim niewątpliwie jest 

ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze 

lokalne środowisko.  

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie „Dla Polski” zostało objęte m.in. 

honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra 

Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

 

MW. 
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Wyjście do kina na film „JOHNNY” 

 
We wtorek 18 października, uczniowie klas 4BF4, 3TF5 i 2KB5 wraz z opiekunami:  

p. Małgorzatą Wołoszczuk, p. Magdaleną Kruk-Cieślik oraz p. Izabelą Żukowską udali 

się do kina na film pt. „Johnny”. 

To oparta na prawdziwych wydarzeniach historia księdza Jana Kaczkowskiego, 

która do dzisiaj wzrusza i inspiruje. To opowieść o niezwykłej przyjaźni księdza Jana  

i Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. To historia 

charyzmatycznego księdza, który udowadnia nam, że aby dać innemu dużo, wcale nie 

trzeba mieć wiele, że nawet w najgorszych momentach swojego życia, możemy być 

pełni optymizmu i dzielić się radością z innymi. „Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij 

żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później, niż Ci się wydaje” – to testament, który zostawił 

na ksiądz Jan. Na uwagę zasługuje również ścieżka dźwiękowa, która jest idealnym 

uzupełnieniem całej historii. 

„Johnny” bardzo podobał się uczniom, którzy po skończonym seansie nagrodzili film 

gromkimi brawami. 

 

Opiekunowie: M.W., M.K., I.Ż. 
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KĄCIK FRYZJERSKI  

Halloween w pracowni 

fryzjerskiej 

 

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum 

usług fryzjerskich przygotowali propozycje 

ciekawych stylizacji z okazji Halloween. Za 

sprawą kilku gumek, rzemyków, dodatków 

czy wymyślnych spinek, stworzyli fryzury, które świetnie wpisują się w nastrój tego wieczoru. 

Zaproponowane stylizacje są odpowiednie dla osób w każdym wieku i sprawdzą się nie tylko 

na imprezie halloweenowej.  

Przygotowanie stylizacji pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu pani Kariny Gracy 

oraz pani Anny Kalisz było świetną okazją do dobrej zabawy, rozbudzenia kreatywności i 

treningu umiejętności fryzjerskich. Uczniowie klasy pierwszej technikum usług fryzjerskich 

wykonali natomiast gazetkę tematyczną, która uświetniła pokaz fryzur w klimacie Halloween. 

 

 

 

 

Opracowała: Angelika Bartoszek-Koza 
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XLVI 
Olimpiada 
Wiedzy  
i Umiejętności 
Rolniczych 

 

21 października 2022 r. w naszej szkole przeprowadzono eliminacje szkolne XLVI Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: architektura krajobrazu. Uczniowie klas 4 KB5,  

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 15 osób, komisja szkolna wyłoniła trzy, które 

będą reprezentowały naszą szkołę we Wrocławiu podczas eliminacji okręgowych 14 kwietnia 

2023 r. 

• I miejsce: Natalia Przybyłowska (3 KB5)) 

• II miejsce: Magdalena Podsiadło (2 KB5) 

• III miejsce: Nikola Różańska (2 KB5) 

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. 

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

są zwalniani z etapu pisemnego egzaminów zawodowych. 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. 

IŻ 
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Obchody Święta Niepodległości w Zespole Szkół Technicznych 

 

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w ZST 9 listopada 2022 roku 

zorganizowano XI Koncert Pieśni Patriotycznej z udziałem przedstawicieli 14 klas. 

Koncert rozpoczął się montażem słowno- muzycznym przygotowanym przez uczniów klas 1TF  

i 1TB. Motywem przewodnim apelu była wolność i ojczyzna- najważniejsze wartości w życiu 

każdego obywatela. Zaprezentowano utwory liryczne wielu znanych polskich poetów 

i przypomniano niełatwą drogę Polaków do niepodległości od rozbiorów do 1918 roku. 

W koncercie brało udział 70 uczniów. Zaśpiewano m.in. utwory takie jak „Rota”, „Ojczyzno ma”, 

„Białe róże”, „Już dopala się ogień biwaku”, „Przybyli ułani”, „Dziś idę walczyć mamo”, „Taki kraj” 

„Pierwsza Brygada”, „Pałacyk Michla”, Grono Pedagogiczne wykonało znaną pieśń „Wojenko, 

wojenko”. 

10 listopada 2022 roku cała brać szkolna z nauczycielami odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. 
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W świecie 
armatury 
przemysłowej  
z Młodzieżowym 
Centrum Kariery 
w Nysie 

 

 

W ramach własnych inicjatyw, Młodzieżowe Centrum Kariery w dniu 17 listopada 2022r., zaprosiło 

uczniów klasy 3 PX branżowej szkoły -uczestników nyskiego Hufca Pracy do Fabryki Armatury 

Przemysłowej WAKMET w Bodzanowie. 

Wycieczka zawodowa do lokalnego producenta armatury staliwnej miła na celu poznanie lidera, 

produkującego na światowe rynki, roli i specyfiki dużego zakładu produkcyjnego  

z najnowocześniejszym parkiem technologicznym i jego organizacji, wykorzystanie nowoczesnych 

technologii oraz poznanie świata zawodów i ich specyfiki w środowisku przemysłu lekkiego,  

w jakim działa WAKMET. 

Dla naszych uczestników ogromną przyjemnością była wizyta w tak prężnie działającym zakładzie 

pracy, gdzie mimo wagi całego procesu produkcyjnego i jego ważności w bezpieczeństwie struktur 

przemysłowych, czuć dobrą atmosferę i szacunek dla każdego pracownika, składającego się  

na sukcesy firmy.  

Bardzo dziękujemy Panu Filipowi Wilczyńskiemu za czas poświęcony dla naszej młodzieży oraz 

pozytywne nastawienie młodych ludzi do odkrywania swoich pasji, a tym samym wzmocnieniu 

motywacji do działania w przyszłości.  

 

Joanna Taramina 
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II Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy o 
Procesie Inwestycyjno- 
Budowlanym 
 

Dn. 21 listopada 2022 r. odbyły się 

eliminacje szkolne II Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno- 

Budowlanym. 

Jest to jedyna w kraju olimpiada o takiej tematyce adresowana dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych o profilu budowlanym- przyszłych projektantów, kierowników 

budów lub robót. Uczniowie rozwiązują test przygotowany przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. 

W etapie wojewódzkim II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno- 

Budowlanym reprezentować nas będą: 

Mikołaj Sypek 4BF4, Dominik Kubasiewicz 4KB5 oraz Dominik Sroka 3KB5. 

 

  

 

Życzymy powodzenia! 
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Wieczory stają się coraz chłodniejsze, coraz wcześniej robi się ciemno… Warunki idealne  

na spędzenie czasu z książką. 

Ponieważ wszędzie panuje jesienna aura, biblioteka szkolna przygotowała zbiór książek, które 

idealnie nadadzą się na te długie wieczory. Wśród zebranych tytułów znajdą coś dla siebie 

wielbiciele różnych gatunków: kryminałów, literatury obyczajowej i kobiecej, fantastyki, sf, 

literatury młodzieżowej… 

Zajrzyjcie do biblioteki i wybierzcie lekturę dla siebie      Serdecznie zapraszam! 

 Halina Chowałko 

 
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, Angelika Bartoszek -Koza 


