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   Witamy na łamach kolejnego wydania FORUM ZST. 

W tym wydaniu będziecie mogli przeczytać o ciekawych wydarzeniach w 

których brali udział nasi uczniowie. Jednym z nich była II Olimpiada 

Fryzjerska, podczas której nasze uczennice zaprezentowały swoje wysokie 

umiejętności.  

W marcu obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych. O obchodach tego święta 

przeczytacie również w tym wydaniu. 

Co roku w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny pod nazwą: Bliskie spotkania z literaturą 

 i sztuką. W tym roku tematyka projektu związana była z epopeją narodową „Pan Tadeusz ”Adama 

Mickiewicza. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem realizacji projektu. 

W naszej szkole mamy wielu sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki w swoich kategoriach. 
Pod koniec stycznia w Niemodlinie odbył się finałowy turniej Licealiady 2019/2020 w unihokeju 
chłopców. Podczas turnieju reprezentacja naszej Szkoły zdobyła złote medale i została Mistrzami 
Województwa Opolskiego w Unihokeju! Gratulujemy! Koniecznie przeczytajcie o tym sukcesie 
swoich kolegów. 
 
W tym wydaniu zamieściliśmy także ofertę edukacyjną nasze szkoły skierowaną do absolwentów 
szkół podstawowych, którzy już niedługo muszą podjąć decyzję o wyborze dalszego kierunku 
kształcenia. W naszej szkole znajdziecie wiele atrakcyjnych zawodów i kierunków kształcenia. 
Zapraszamy! 
 

 

Redakcja FORUM 
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KĄCIK FRYZJERSKI  

5 lutego 2020r. uczennice klas 

fryzjerskich: Amelia Paterak (1 BF4), 

Wiktoria Kobza (1 BF4) oraz Natalia  Zoń 

(3 F) reprezentowały naszą szkołę w II 

edycji Olimpiady Fryzjerskiej. 

Dziewczęta z klasy pierwszej technikum 

usług fryzjerskich wzięły udział 

w kategorii „Uczesanie ślubne”, gdzie 

wykonały swoje autorskie fryzury 

przeznaczone dla panien młodych. 

Uczennica klasy trzeciej Szkoły 

Branżowej  I stopnia wzięła udział w 

kategorii „Wiedza teoretyczna”, gdzie 

sprawdzane były kluczowe wiadomości 

teoretyczne z branży fryzjerskiej.  

Choć nasze uczennice nie zajęły miejsc 

na podium, to sam udział w konkursie 

był świetną możliwością poznania 

środowiska fryzjerskiego, nowych 

trendów i technik pracy jak  

i sprawdzenia swoich umiejętności 

przed przystąpieniem do egzaminu 

czeladniczego. Opiekunem uczestniczek 

konkursu była pani Anna Kalisz. 
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 

 

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i 

tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, 

zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym 

wartościom, którym trzeba służyć całym swoim 

życiem” płk Witold Pilecki „Witold” 

 

28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych w Nysie 

obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”, którzy po latach zapomnienia wrócili do szerokiej świadomości historycznej 

Polaków. 

Uroczysty apel przygotowali i przedstawili uczniowie z klasy 1GF 5: Alicja Krokosz, Karolina 

Nowak oraz Maciej Olszewski , a nad przygotowaniami czuwali Katarzyna i Aleksander Hasiak. 

 

 

W całym kraju odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego celem było oddanie hołdu 

żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 

1944-1963. Po raz pierwszy, również w Nysie, odbył się taki bieg na dystansie 1963 m. na 

pamiątkę śmierci ostatniego z żołnierzy Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który zginął w październiku 

1963 r. 

W tym roku do największego biegu w Polsce odbywającego się w około 370 miastach dołączyli 

nasi nauczyciele: Grzegorz Stępniowski oraz Katarzyna i Aleksander Hasiak . 
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Finał projektu: Bliskie spotkania historii  

z literaturą i sztuką 

 

Projekt realizowany jest corocznie, a jego celem jest 

przybliżenie spuścizny literackiej wybitnego 

przedstawiciela literatury polskiej oraz bliższe 

poznanie wybranego utworu tego autora.  

6 lutego 2020 roku odbył się finał projektu Bliskie 

spotkania historii z literaturą i sztuką. Pan Tadeusz 

Adama Mickiewicza. 

Adam Mickiewicz należy do największych twórców 

literatury polskiej. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej, typowej dla 

całego pokolenia. Jednym z dzieł w bogatej twórczości poety jest Pan Tadeusz, czyli Ostatni 

zajazd na Litwie. Ta epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej powstała w latach 

1832–1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem.  

Epopeja jest stałą pozycją na polskiej liście lektur szkolnych. W 2012 była odczytywana w 

akcji społecznej propagującej znajomość literatury polskiej Narodowe Czytanie Pana 

Tadeusza.  

Rękopis Pana Tadeusza od 1999 znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich we Wrocławiu. W 2014 roku został wpisany na Polską Listę Krajową Programu 

UNESCO Pamięć Świata.  

W programie finału projektu przedstawione zostało: życie i twórczość Adama Mickiewicza, 

geneza i tło historyczne „Pana Tadeusza”.  Czytane były fragmenty utworu, przeprowadzony 

został wywiad z jednym z bohaterów epopei: Gerwazym Rębajło oraz pokazano fragment 

filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. 

Zaprezentowana została także wystawa rysunków przedstawiających dworek w Soplicowie.  

Prace wykonali uczniowie z klasy 2BF, którzy także brali udział w projekcie i wystąpili w jego 

finale. 

Program zakończono polonezem do utworu Wojciecha Kilara, w wykonaniu uczestników 

projektu. 

 

                                                                                                                                                                        MK 
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Mistrzowie Województwa w Unihokeju! 
 
27 stycznia w Niemodlinie odbył 
się finałowy turniej Licealiady 2019/2020 
w unihokeju chłopców. 
Podczas turnieju reprezentacja naszej 
Szkoły zdobyła złote medale i 
została Mistrzami Województwa 
Opolskiego w Unihokeju! 
Ten wspaniały sukces zawodnicy 
zawdzięczają bardzo dobrej grze i 
niesamowitemu zaangażowaniu podczas 
każdego meczu. W fazie grupowej pokonali 
zespoły: ZST i O Kędzierzyn- Koźle: 2-0 oraz ZSZ Opole: 
 5- 0 i niestety przegrali z ZSZ z Kietrza: 0-1. Zajęli 1 miejsce i w ½ finału pokonali: 2 -1 ZSiPO 
W Nysie. 
W finale spotkali się z CKZiU z Nysy. W regulaminowym czasie był remis: 2-2, a o zwycięstwie 
zadecydowały rzuty karne. Rzut karny na wagę złotego medalu strzelił Patryk Smoter z klasy 
1PF. 

Jako zwycięzcy nasi zawodnicy mają prawo startu w Mistrzostwach Polski, które odbędą się 
w maju w Elblągu. Opiekę trenerską nad zespołem sprawuje pan Mirosław Lizner. 
 
ŚWIATOWY DZIEŃ WEGETARIANIZMU 
 
29 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wegetarianizmu.  

Na długiej przerwie mogliśmy spróbować 
specjałów kuchni wegetariańskiej. 
Wegetarianizm to nie tylko niejedzenie mięsa – 
to najczęściej połączenie specyficznej diety ze 
stylem życia. Nie jest to oczywiście regułą bez 
wyjątków, ale wegetarianie żyją bardziej 
świadomie i poświęcają więcej czasu na 
samorozwój. Często prowadzą aktywny tryb 
życia, stroniąc jednocześnie od używek, takich 
jak papierosy czy alkohol, uprawiają sport, są 
ciekawi świata. Niezależnie od tego, czy 
planujemy zmianę diety na dobre, Światowy Dzień Wegetarianizmu jest znakomitą okazją, by 
poeksperymentować z szalenie ciekawą, nowoczesną kuchnią roślinną. 

 

Katarzyna Kocierz, Violetta Ceglarek, Samorząd Uczniowski 
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 „Upięcia wieczorowe- fryzura świąteczna” 

 

17 grudnia 2019r. odbył się IV Szkolny Konkurs Fryzjerski pod hasłem „Upięcia wieczorowe-  

fryzura świąteczna”. 

Do udziału w konkursie 

zgłosiło się ośmiu 

uczestników z klas 

fryzjerskich Branżowej 

Szkoły I stopnia nr 3 oraz 

Technikum nr 4. 

Zadaniem konkursowym 

było wykonanie, w ciągu 

120 minut, fryzury na 

włosach modelki w 

dowolnej technice, z 

możliwością użycia dopinek, 

lakierów koloryzujących 

 i brokatów. 

Biorąc pod uwagę 

przygotowanie stylizacji, 

realizację tematu, stopień trudności oraz estetykę wykonania fryzury, komisja konkursowa 

wyłoniła trzy zwycięskie prace: 

I miejsce: Wiktoria Kobza (1BF4), 

II miejsce: Magdalena Steciuk (3F), 

III miejsce: Marzena Klubkowska (2BF). 

 

 

Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!   
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Szkolny Konkurs Języka 

Angielskiego Budowlanego 

 

10 grudnia 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs 

Języka Angielskiego Budowlanego.  

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania 

językiem angielskim oraz motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowej. Zakres 

materiału obejmował m. in. słownictwo zawodowe z zakresu: maszyny budowlane, narzędzia, 

zawody budowlane, elementy budynku, plac budowy itp.  

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły 

Zawodowej I Stopnia nr 3. Testy składały się z pytań otwartych i zamkniętych, a maksymalna 

liczba punktów do zdobycia to 65. 

 

Rywalizacja była bardzo ciekawa i zacięta. 16 uczniów uzyskało wynik większy niż 40%.  

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

1. miejsce- Mateusz Lisowski z klasy 3 KB (96 %) 

2. miejsce- Korneliusz Gorczowski z klasy 3 X (93 %) 

3. miejsce- Grzegorz Kuś z klasy 3 KB (90 %) 

-Jakub Bednarczuk z klasy 4 KB (90 %) 

– Michał Figura z klasy 4 KB (90 %). 

 

Organizatorami konkursu byli: Dawid Kubica i Grzegorz Stępniowski, a dyplomy i nagrody 

książkowe ufundowała Rada Rodziców. 
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10 rzeczy, których na pewno nie wiedzieliście o II wojnie 

światowej: 

Niemieccy piloci-samobójcy, wymiana miliona Żydów na ciężarówki i kolaborant III Rzeszy rządzony przez 

rosyjską partię nazistowską. Oto 10 historii związanych z II wojną światową, o których nie uczono Was w 

szkole. 

 10. W kwietniu 1945 roku Niemcy zorganizowali własną eskadrę kamikaze 

 

W momencie, gdy koniec III Rzeszy zbliżał się wielkimi krokami dowództwo Luftwaffe zdecydowało się pójść w 

ślady swojego japońskiego sojusznika i wyznaczyć pilotom samobójczą misję.  

W przeciwieństwie jednak od lotników z Kraju Kwitnącej Wiśni Niemcy nie atakowali ważnych okrętów czy 

samolotów. Ich celem stały się… mosty na Odrze 

9. Czterystu Polakom udało się uniknąć rozstrzelania w Katyniu 

Wiosną 1940 roku władze radzieckie zamordowały ponad 21 000 polskich żołnierzy, oficerów i policjantów. 

Byli jednak i tacy, którym udało się przeżyć. Z transportów śmierci ocalało blisko 400 osób. Do dzisiaj nie są 

jasne powody, dla których Stalin i Beria zdecydowali się pozostawić ich przy życiu. 

8. Celem najbardziej niszczycielskiego nalotu dywanowego w historii było Tokio 

Symbolem morderczej skuteczności alianckich nalotów dywanowych stało się zniszczenie centrum Drezna. 

Jednak nie była to najbardziej zabójcza operacja tego typu. Znacznie więcej ofiar pociągnęło za sobą 

bombardowanie stolicy Japonii. 

W nocy z 9 na 10 marca 1945 roku amerykańskie bombowce zrzuciły na miasto dwa tysiące ton bomb. Według 

raportów tokijskiej policji zginęło 97 tysięcy ludzi. 125 tysięcy zostało rannych. Spłonęło ćwierć miliona 

budynków 

7. Niemcy w 1942 roku usiłowali przeprowadzić zamachy terrorystyczne na terytorium USA 

Na 60 lat przed nowojorskimi zamachami z 11 września 2001 roku podobną akcję zamierzały przeprowadzić 

nazistowskie Niemcy. Operacji, która w swoim założeniu posiadała cechy klasycznego ataku terrorystycznego 

nadano kryptonim „Pastorius”. Za ocean wysłano ośmiu dywersantów, których głównym celem był Nowy Jork. Z 

planów nic nie wyszło. Agenci woleli uganiać się za prostytutkami i alkoholem niż planować ataki. 

6. Amerykańscy żołnierze chcieli wymordować wszystkich Japończyków 

Amerykańscy pisarze, historycy i cały aparat państwowy dokładali przez dziesiątki lat starań, by stworzyć 

perfekcyjny obraz żołnierza US Army z II wojny światowej. Młodego patrioty, gotowego oddać życie za wolność i 

demokrację. Rzeczywistość była o wiele bardziej skomplikowana. Aż połowa uczestników sondażu z 1943 roku 

przeprowadzonego w amerykańskiej armii stwierdziła, że aby doprowadzić do pokoju musimy wymordować 

wszystkich Japończyków, do nogi  

5. Na terytorium ZSRR powstało kierowane przez Rosjan państwo nazistowskie 

Republika Łokocka i zostało utworzone w listopadzie 1941 roku. Jej oficjalną ideologią był nacjonalizm, a 

rządziła nią Rosyjska Partia Narodowo-Socjalistyczna. Na czele Republiki Łokockiej stał Konstantin 

Woskobojnik, zaś po jego śmierci przywództwo objął osławiony Bronisław Kamiński. Przyszły kat powstania 

warszawskiego 
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4. Adolf Eichmann chciał wymienić milion węgierskich Żydów na 10 tysięcy alianckich ciężarówek 

9 marca 1944 roku niemieckie jednostki wojskowe wkroczyły na terytorium Węgier. Tego dnia końca dobiegła 

nie tylko względna niezależność dotychczasowego sojusznika Niemiec, ale też bezpieczeństwo zamieszkujących 

na Węgrzech Żydów. Nazistowski rzeźnik Adolf Eichmann już przygotowywał się do eksterminacji setek tysięcy 

ludzi, kiedy nagle wywęszył nosem znacznie lepszą okazję. 

Zamiast zabijać węgierskich Żydów, postanowił ich… sprzedać. Obiecywał zamknięcie obozu w Auschwitz-

Birkenau jeżeli alianci przystaną na jego warunki. Pozostali przy życiu Żydzi mieli zostać odstawieni bezpiecznie 

na granicę. 

3. Akt kapitulacji Niemiec został w większości przepisany z gazety 

Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec 7 maja 1945 roku nie była dla nikogo zaskoczeniem. Alianci zaczęli się do 

niej przygotowywać już w 1943 roku, kiedy to szefowie MSZ-etów Wielkiej Trójki powołali Europejską Komisję 

Doradczą. Do jej zadań należało między innymi ułożenie tekstu niemieckiej kapitulacji. Dwa lata wystarczyły do 

odbicia z rąk nazistów całej Europy, ale nie do ustalenia przez zgraję polityków zadowalającej wszystkich wersji 

dokumentu. W efekcie jego powstanie było wynikiem wielkiej improwizacji. Człowiek, który za tym wszystkim 

stał w cywilu był menadżerem teatralnym. 

2. Jedynym państwem, któremu Polska wypowiedziała wojnę w XX wieku była Japonia 

Niewiele osób pamięta dziś, że od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku Polska wypowiedziała 

wojnę tylko jednemu krajowi. Konflikty z Rosją Radziecką i Trzecią Rzeszą nie zostały formalnie rozpoczęte 

przez żadną ze stron. De iure Rzeczpospolita rzuciła wyzwanie wyłącznie Japonii. Nastąpiło to w grudniu 1941 

roku po japońskim ataku na Pearl Harbor. Konflikt był jednak bezkrwawy. Władze Nipponu najzwyczajniej w 

świecie wypowiedzenia wojny nie przyjęły 

1. Jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej rozegrała się jeszcze… przed wybuchem wojny! 

Nad rzeką Chalchyn gol na pograniczu mandżursko-mongolskim od maja do września 1939 roku toczyły się 

zacięte walki japońsko-radzieckie. Sromotna klęska cesarskiej armii sprawiła, że Tokio skierowało ekspansję na 

południe. W efekcie, gdy Niemcy znaleźli się pod Moskwą Japończycy nie odważyli się zaatakować ZSRR. Jedna 

zapomniana bitwa zmieniła losy świata. 

Mam nadzieję, że powyższe fragmenty ciekawostek zachęcą do zagłębienia się dokładnie w te bardzo ciekawe 

historie. 

 

 

                                                                                            Opracował: Jakub Bednarczuk   Kl. IV KB 
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SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

Ciekawostki o wiośnie 

„Można wyciąć wszystkie kwiaty, ale nie można powstrzymać 

wiosny przed nadejściem” – Pablo Neruda. 

20 marca to pierwszy dzień wiosny. Wiosna to czas miłości i nowych początków. Jest symbolem 

odrodzenia. Powszechnie myślimy o marcu, kwietniu i maju jako miesiącach wiosennych, ale 

astronomicznie wiosna oficjalnie zaczyna się na równonocy wiosennej. 

Kilka ciekawostek na temat wiosny: 

- dzieci rosną szybciej wiosną, 

- około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po wylocie na 

zimę, 

- pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek, Kwiat ten pochodzi z Azji i może być 

stosowany jako żywność i lekarstwo, 

- najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało miejsce w 1857 roku, 

- słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku. 

- Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 r, został on w pełni 

wdrożony dopiero pod koniec II wojny światowej, 

-równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin w ciągu dnia i 12 

godzin w nocy. 

Zespół redakcyjny: Jakub Bednarczuk, Adrian Gąsiorek 

 
Skład komputerowy: mgr Magdalena  Kruk-Cieślik, 

 
Opiekunowie pisma: mgr  Marta Kufieta, mgr Magdalena Kruk-Cieślik 


