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     Wiosnę w naszej szkole przywitaliśmy Dniem Otwartym.  

21 marca gościliśmy gimnazjalistów z 12 szkół z Nysy i okolic. 

Naszych gości zapoznaliśmy z ofertą edukacyjną szkoły, a także 

zaprosiliśmy m.in. do obejrzenia, przygotowanego specjalnie 

na ten dzieo programu pn.: "Spotkania z kulturą kresową".  

W tym wydaniu FORUM przeczytacie o Dniu Otwartym Szkoły 

oraz dowiecie się dlaczego przygotowaliśmy na ten dzieo 

program poświęcony kulturze kresowej. 

Wiosną często wyruszamy na wycieczki. W kwietniu, 

kultywując wieloletnią tradycję, zorganizowaliśmy wycieczkę 

szkolną do Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu.  

O tej wycieczce, także możecie przeczytad w tym numerze.  

Zapoznamy Was także z sukcesami naszych uczniów  

w olimpiadach i konkursach zawodowych, przedmiotowych i sportowych.  

Przeczytacie także o dużym sukcesie szkoły, gdyż po raz kolejny zwyciężyliśmy w konkursie na 

projekt programu Erasmus +. Wniosek naszej szkoły, dotyczący projektu pt. Zawodowo mobilni- 

rozwój, doświadczenie, lepsza praca, został zatwierdzony do realizacji z budżetem wynoszącym 

52 400 euro. Najbardziej cieszą się z tego sukcesu uczniowie technikum budowlanego, którzy 

wyjadą na dwutygodniowe praktyki zagraniczne do Niemiec. Gratulujemy! 

Wiele działo się wiosną w bibliotece szkolnej. Zapoznamy Was z niektórymi imprezami czytelniczymi, które 

zostały tam zorganizowane. 

W kąciku fryzjerskim zachęcamy Was do przeczytania ciekawych książek o pracy i losach fryzjerów . 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               Zapraszamy do lektury! 
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Dzień Otwartych Drzwi Zespołu Szkół 

Technicznych 

 

W dniu 21 marca 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Nysie  odbył się Dzień Otwarty. 

W ramach organizowanej imprezy przygotowano Dzień Kultury Regionalnej – „Spotkanie 

 z Kulturą Kresową”. Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą edukacyjną ZST, ofertą innowacji 

pedagogicznych oraz z projektami unijnymi realizowanymi w szkole: ERASMUS +  i Opolskie 

Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2.Gimnazjaliści zwiedzili pracownie przedmiotowe 

i zawodowe, salę gimnastyczną, siłownię, salę do gry w tenisa stołowego, bibliotekę. Uczniowie 

gimnazjów obejrzeli wystawy i prezentacje przygotowane z okazji Dnia Kultury Regionalnej 

oraz mieli okazję wziąć udział w programie artystycznym przygotowanym przez koleżanki  

i kolegów z ZST. Goście zaproszeni zostali na degustację kresowych specjałów przyrządzonych 

przez uczniów i nauczycieli w pracowni gastronomicznej. 

 

W tym dniu w szkole odbyły się również warsztaty florystyczne z architektury krajobrazu  

p.t. „Dekoracje Wielkanocne”, a także pokaz mody z wykorzystaniem motywów roślinnych. 

Zespół Szkół Technicznych w Nysie odwiedzili gimnazjaliści z 12 szkół z Nysy i okolic. 

A.R 
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Wycieczka do Muzeum Auschwitz –

Birkenau 

 

7.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły  brali 

udział w wycieczce do Muzeum Auschwitz – 

Birkenau w Oświęcimiu. 

Muzeum jest wstrząsającym, namacalnym 

dowodem ludobójstwa III Rzeszy, Miejscem 

Pamięci ofiar jednej z największych zbrodni  

w dziejach ludzkości dokonanej przez 

niemieckich nazistów w latach 1940 – 1945. 

Ogółem w obozach Auschwitz – Birkenau 

zginęło ok. 1 mln Żydów, ok. 150 tys. Polaków, 20 tys. Romów, ok. 15 tys. radzieckich 

jeńców wojennych oraz ok. 25 tys. osób innych narodowości. Podczas zwiedzania 

Muzeum zetknęliśmy się ze śladami przeszłości, zdobyliśmy wiedzę na temat obozu 

 i zagłady Żydów. Wystawa obejmuje dokumenty, zdjęcia ofiar, ale również rzeczy, które 

zostały im zagrabione jak buty, walizki, ubrania, pukle włosów, okulary itp. 

Rzeczywistość obozowa składała się z pracy, wiecznego strachu, eksperymentów 

medycznych, kar, a niekiedy prób ucieczek. Napis nad bramą, którą przekraczali 

więźniowie pracujący poza obozem głosił, że „Praca czyni wolnym” (niem. Arbeit macht 

frei). Stał się on światowym symbolem bezwzględnego okrucieństwa i braku nadziei dla 

tych, którzy tam trafili. 

To miejsce skłania do różnych refleksji 

m.in.: dlaczego ludzie ludziom zgotowali 

ten los ? jak należy postępować, żeby to 

się nigdy nie powtórzyło?  

Wizyta w Muzeum jest obowiązkową 

lekcją historii dla każdego człowieka.  

W wycieczce brali udział uczniowie 

 z klas: 1FK, 1U, 1K, 1W, 1X, 2K. 

 Opiekunami były: p. Magdalena Kruk – 

Cieślik  oraz p. Marta Kufieta. 

 

                                                                                W.S 
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SUKCES  KUCHARZY  ZST 

 

Mateusz Kwaśnik został laureatem Wojewódzkiego Turnieju 

Matematycznego! 

Mateusz Kwaśnik, uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, zajął III miejsce w XXIV 
Wojewódzkim Turnieju Matematycznym dla zasadniczych szkół zawodowych. W turnieju wzięło 
udział 48 uczniów zasadniczych szkół zawodowych z województwa opolskiego. Mateusz 
zdobył 94% punktów możliwych do zdobycia. Gratulujemy! 

Opiekę mentorską nad  Mateuszem pełniła pani 
Iwona Radecka- nauczycielka matematyki  
w Zespole Szkół Technicznych w Nysie. 
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Olimpiada Wiedzy 

 i Umiejętności 

Rolniczych 

W dniu 21 kwietnia 2017 r. 

odbyły się eliminacje okręgowe 

do Olimpiady Wiedzy 

 i Umiejętności Rolniczych na 

Uniwersytecie 

Przyrodniczym we Wrocławiu. 

W eliminacjach, w bloku architektury krajobrazu, wzięły udział 2 uczennice z naszej szkoły:  
z 4 klasy Technikum Architektury Krajobrazu Klaudia Bławicka i z 3 klasy Mariola Pasławska. 

Eliminacje składały się z dwóch etapów: 1 etap pisemny – pytania w formie testowej oraz 2 etap – 
rozwiązywanie zadania praktycznego. 

Rozstrzygnięcie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło w tym samym dniu, 

nasze uczennice zajęły odpowiednio: 8 miejsce – Mariola Pasławska z 3 KB,10 miejsce – Klaudia 
Bławicka z 4 KB. 

 

Finał Mistrzostw Województwa w 

Piłce Nożnej Chłopców 

Nasza drużyna zakończyła cykl 

zawodów w ramach Licealiady 

2016/2017 

 na IV miejscu w województwie. 

Ostatni finałowy turniej był prawdziwą walką o medale. Brakło tak niewiele, aby chłopcy 

wrócili z brązowymi medalami. 

Wszyscy wykazali się ogromną walecznością i wolą walki, dając z siebie wszystko  

w każdym meczu. To ogromny sukces naszej drużyny, która poprawiła swój wynik 

 z ubiegłego roku , kiedy to odpadli w półfinale.  

Gratulacje dla całej drużyny. 
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XVII MISTRZOSTWA POWIATU NYSKIEGO SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH W PŁYWANIU  

Dnia  25.04.2017 r. na Krytej Pływalni w Nysie odbyły się zawody pływackie  

dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z Powiatu Nyskiego.  

Do zawodów przystąpiło 6 nyskich szkół ponadgimnazjalnych: ZSO „C”, DLH, CKZiU , 

ZSiPO, ZSE i ZST. 

Naszą szkołę reprezentowali: Agata Buczkowska 3FS, Róża Kłokosioska 3KB, 

Magdalena Marciniszyn 1X, Oliwia Grzywacz 1KB oraz Jakub Głowacz 1KB i Marcin 

Rulioski  1W. Uczennicom ZST udało się wywalczyd III miejsce w sztafecie na 50 m 

stylem dowolnym. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów. 
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Rozstrzygnięcie konkursów dla beneficjentów projektu mobilności pt. „Staż 

zagraniczny- alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych 

mobilnych  pracowników” 

I KONKURS 

5 stycznia 2017 r. komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na projekt koncepcyjny  

i wizualizację tarasowego ogrodu przydomowego z wykorzystaniem elementów wodnych. 

Uczestnicy konkursu wykonali projekty w technice barwnej, w których wykorzystali 

ukształtowanie powierzchni terenu do zaprojektowania kaskady i strumienia zakończonego 

basenem kąpielowym oraz uwzględnili strefę: 

wejściową, wypoczynkową, rekreacyjną, użytkową 

i gospodarczą. Komisja konkursowa w składzie 

Pani Ewa Matras, Pani Helena Ćwiek, Pani Jolanta 

Pawełek  oraz Pani Aneta Rajtakowska, biorąc pod 

uwagę czytelność założeń ideowych, ciekawy 

pomysł, wartości funkcjonalne oraz staranność 

wykonania wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce- Agata Gibas, 

II miejsce- Mariola Pasławska, 

III miejsce- Lidia Górnicka. 

                                        GRATULUJEMY  

 

 



 

8 

 

II KONKURS 

5 kwietnia 2017 r. komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na projekt 

koncepcyjny zagospodarowania współczesnego zieleńca, z wykorzystaniem 

nowoczesnych materiałów budowlanych i kamienia naturalnego. 

 Uczestnicy konkursu wykonali projekty w technice barwnej uwzględniając strefę: wejściową 

(reprezentacyjną) oraz 

rekreacyjno-

wypoczynkową. Komisja 

konkursowa w składzie 

Pani Ewa Matras, Pani 

Helena Ćwiek, Pani 

Jolanta Pawełek  oraz 

Pani Aneta Rajtakowska, 

biorąc pod uwagę 

czytelność założeń 

ideowych, ciekawy 

pomysł, wartości 

funkcjonalne oraz 

staranność wykonania 

wykonania wyłoniła 

zwycięzców: 

I miejsce- Mariola Pasławska, 

II miejsce- Agata Gibas,  

III miejsce- Kamila Worek.  

GRATULUJEMY  

Koordynator konkursów: mgr inż. arch. Ewa Matras 
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15 marca 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Nysie, odbyły się 

warsztaty w ramach upowszechniania rezultatów projektu pt. „Staż 

zagraniczny - alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych 

i osobistych mobilnych  pracowników” (wsparcie finansowe uzyskane  

w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+). 

Celem warsztatów tematycznych pt. „Po czym chodzimy, czyli jak zbudowane są 

nawierzchnie piesze”, 

zorganizowanych  

i przeprowadzonych przez 

beneficjentów projektu, było 

pokazanie uczestnikom, że drogi 

piesze, jezdne i pieszo- jezdne, 

 z których na co dzień korzystają, to 

nie tylko to co widzą gołym okiem, ale 

także wiele warstw pod spodem, 

które zapobiegają powstawaniu 
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kolein, dziur i kałuż. Uczestnikami 

warsztatów była młodzież z 

Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 

Pięknych w Nysie oraz  młodzież 

 z Zespołu Szkół Technicznych  

w Nysie. 

Podczas zajęć uczestnicy zostali 

podzieleni na cztery grupy,  a każda 

z nich miała  zaprojektować inną 

nawierzchnię m.in. z kostki 

brukowej kamiennej i betonowej,  

nawierzchnię żwirową czy z bruku drewnianego.  Opiekę mentorską nad zespołami 

sprawowali uczestnicy stażu. Efektem wspólnej pracy było powstanie czterech projektów, 

które zostały zaprezentowane na forum. 

Spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami nabytymi podczas 

stażu we Frankfurcie.  Przedstawiona została m.in. prezentacja multimedialna z odbytego 

staż,  filmiki instruktażowe w języku niemieckim oraz prace konkursowe powstałe po 

przyjeździe ze stażu.   

 Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w 

warsztatach,  nad którymi nadzór merytoryczny sprawowała pani mgr inż. arch. Ewa 

Matras. Spotkanie umilił pyszny poczęstunek przygotowany przez przyszłych kucharzy. 

Wspaniałe przekąski, sałatki oraz ciasta powstały pod czujnym okiem nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, pani Katarzyny Kocierz i pani Violetty Ceglarek. 

Warsztaty pt. „Po czym chodzimy, czyli jak zbudowane są nawierzchnie piesze”  

odbyły się w ramach upowszechniania rezultatów projektu pt. „Staż zagraniczny - 

alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych mobilnych  

pracowników” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie (wsparcie 

finansowe uzyskane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+). 

 

 

 

A. Bartoszek- 

Koza 
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Światowy Dzień Książki w bibliotece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 i 21 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyły się imprezy 

czytelnicze dla uczniów ZST pod hasłem „Z książką na co dzień, nie od święta”. 

Dzień Książki obchodzony jest w większości krajów od 1996 roku. Ustanowiono go 

rok wcześniej na Konferencji Generalnej UNESCO w celu promocji czytelnictwa i ochrony 

własności intelektualnej. W Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku. 

W bibliotece szkolnej na czytelników czekały: loteria fantowa oraz słodkie niespodzianki. 

Klasa II KB z wychowawczynią Elwirą Machaczek wzięła udział w Lapbookowej lekcji. Jest to 

rodzaj własnoręcznie wykonanej książki, łączącej wiedzę na określony temat. Może być np. 

lapbook o Polsce, klubie sportowym, samochodach, książce itp.  Zawrzeć w nim można 

informacje, zagadki, puzzle, zadania matematyczne, obrazki. Dzięki atrakcyjnym akcjom 

czytelniczym biblioteka znacząco podnosi poziom czytelnictwa wśród młodzieży. 

 Halina Chowałko 
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Dzień Europy w bibliotece 
 

9 maja uczniowie klas I U, II FK, II W, I K i I KB uczestniczyli w lekcjach europejskich pt. 

„Europa – ojczyzna naszych ojczyzn” zorganizowanych w bibliotece szkolnej. 

Celem spotkań z uczniami było poszerzenie wiedzy na temat Europy i zachodzących  

w niej procesów, poznanie jej symboli, waluty, a także cech charakterystycznych dla 

poszczególnych krajów. 

Lekcje 

realizowane były 

w formie 

wykładu-

prezentacji  

z elementami 

zabaw 

dydaktycznych 

 o tematyce 

europejskiej, 

rozwiązywaniu 

quizów, 

krzyżówek 

panoramicznych, 

układanek 

sylabowych, 

układaniu puzzli 

tematycznych, 

dopasowywaniu 

obrazków do 

wybranego kraju 

pomagających utrwalić nowo nabytą wiedzę. Uczniowie biorący aktywny udział  

w lekcjach otrzymali drobne słodkie nagrody. 

Zajęcia stały się doskonałą okazją do przybliżenia uczniom zbiorów bibliotecznych 

dotyczących naszego kontynentu. 

H. Chowałko 

 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/2017/05/10/dzien-europy-w-bibliotece/
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KĄCIK FRYZJERSKI 
 

Stylizacja i fryzjerstwo w literaturze 

Ciekawa literatura o pracy i losach fryzjerów: 

1. Nazista i fryzjer, Edgara Hilsenrath to przewrotna powieść  

o naziście, który ukrywa się w Izraelu pracując jako fryzjer. 

W Bejt Dawid, niedaleko Tel-Awiwu, fryzjer Icek Finkelstein 

pracuje w salonie Szmuela Szmulewicza. Namydlając klientów 

wygłasza płomienne syjonistyczne mowy, jako terrorysta walczy 

z Anglikami okupującymi Palestynę, a w 1948 roku jako żołnierz 

armii izraelskiej — z Arabami. Zostaje nawet okrzyknięty bohaterem  

narodowym: "Juda Machabeusz  zmartwychwstał!" Ale Icek Finkelstein 

 wcale nie jest Żydem…  

To w rzeczywistości Maks Schulz, były oberscharführer SS i zbrodniarz wojenny, który 

uciekając przed sprawiedliwością ukrywa się w miejscu, gdzie nikt nie będzie go szukać. 

Nazista i fryzjer to szokująca, pełna drastycznych scen, ale i prowadzona w gawędziarskim 

stylu opowieść o Holocauście. Powaga i groza czasu wojny łączy się tu z groteską, a głęboka 

refleksja nad złem z rubasznym humorem. Dzieło Hilsenratha można porównać jedynie do 

Blaszanego bębenka Grassa i Łaskawych Littella. 

 

 

2. Przygoda fryzjera damskiego Eduardo Mendozy opowiada o  damskim fryzjerze, 

niezrównoważonym lekkoduchu, który jeszcze do niedawna pozostawał 

pod opieką lekarzy w szpitalu psychiatrycznym, wychodzi na wolność 

 i niemal od razu wplątuje się   

w niebezpieczną intrygę. Uwiedziony przez seksowną femme fatale 

zgadza się wziąć udział we włamaniu. Nie ma pojęcia, że daje się 

wciągnąć w pułapkę, zastawioną przez tajemniczego, zamaskowanego 

przestępcę. Przygoda fryzjera damskiego to zaskakujący i zarazem 

emocjonujący pastisz kryminału, który docenią zarówno wielbiciele 

gatunku, jak i oddani fani autora. Fabuła rodem z powieści Chandlera 

miesza się tu z przezabawną satyrą na rzeczywistość europejskiej 

metropolii. 

Zapraszamy do lektury. 

 http://www.znak.com                 D.H 

źródło opisu: Wydawnictwo 

Literackie, 2011 
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Spotkania z kulturą kresową  

Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej to jeden z najciekawszych 
regionów Europy. Teren bogaty w zabytki, zbiory muzealne, piękne 
krajobrazy. Wiele  z nich wpisało się w historię Polski i naszych 
sąsiadów.  
  
W tym roku na Dzieo Otwarty Szkoły, przygotowaliśmy specjalny program pod nazwą "Spotkania z kulturą 
kresową". Było to spotkanie z przeszłością ludzi i  ziem, które kiedyś do Polski należały,  skąd pochodzi około 
 70 % mieszkaoców Powiatu Nyskiego.  Na program złożyły się prezentacje, wystawy, występy, a dokładnie: 

 Nasze korzenie -  Kresy Wschodnie 
 Wybitni Kresowiacy 
  Dwory i pałace na Kresach  
  Miasta na Kresach Wschodnich. Prezentacja multimedialna 
  Spacerem po Lwowie 
  Historia Politechniki Lwowskiej. Wybitni naukowcy i ich losy po II wojnie 
  Kresy w literaturze – wystawa w bibliotece 
   Kochane miasto - Lwów. Piosenki o Lwowie 
  Lekcja gwary lwowskiej. Dialogi Szczepcia i Tooka 
   W kresowej kuchni. Tradycyjne potrawy  

Program cieszył się dużym zainteresowaniem odwiedzających nas w tym dniu gości: uczniów szkół 
gimnazjalnych i ich rodziców, wśród których kilku w rozmowie z nami wspominało losy swoich 
rodzin pochodzących z Kresów Wschodnich.  
Nikt nie oparł się szczególnie pysznym potrawom kuchni kresowej, przygotowanych  
i serwowanych przez naszych uczniów. 
 

Sentymentalna podróż na Kresy Wschodnie 

  

 

Wilno 

Lwów 
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Fotoreportaż 
Spotkania z kulturą kresową 

21 marca 2017 roku. 

 

 

Piosenki o Lwowie śpiewały: 

Natalia Strózik, Maria  Nieczesna, Roksana Grochowska oraz Kornelia Podgórska. 

 

 

Aleksa Rał  podczas recytacji wiersza o Kresach. 

 

Kinga i Maciek w dialogach Szczepcia i Tooka. 
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Zamki i pałace na Kresach Wschodnich. Wystawa. 

 

 

Śladami wielkich Kresowian. Wystawa. 

 

 

 

MK. 
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SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  
Plan Pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 

2016/2017 

 
KWIECIEŃ 

 

1.Konkurs na ozdobę wielkanocną. 

2.Jarmark wielkanocny w szkole oraz Bastionie św. Jadwigi. 

3.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla najbardziej odważnych i uzdolnionych uczniów „Talenty 

Budowlanki”. 

4.Dzieo Fryzjera- przygotowanie gazetek tematycznych oraz pokaz umiejętności fryzjerskich –kl. 2GF i 3GF. 

MAJ 

1.Dzieo dobrych uczynków. 

2. Dzieo Matki- przygotowanie gazetki  tematycznej. 

3.Międzynarodowy Dzieo Krwiodawstwa- stoisko z potrawami dla dawców krwi.(wspólnie z p .Kocierz 

 i p. Ceglarek) 

CZERWIEC 

1. Rozstrzygnięcie konkursu na Top Ucznia 2016/2017 roku oraz „Super klasy”2016/2017. 

 

                 Zapraszamy serdecznie.                                                                         
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