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Witamy na łamach kolejnego wydania FORUM ZST. Możecie przeczytać w nim o ważnych 

wydarzeniach, które miały miejsce w naszej szkole w minionym kwartale. W ramach 

upowszechniania rezultatów projektu „Zawodowo mobilni, rozwój, doświadczenie, lepsza 

praca” realizowanego przez naszą szkołę przy wsparciu finansowym uzyskanym z  programu 

Erasmus+, odbyły się warsztaty projektowe pt. „Tapety elementem wnętrza architektonicznego 

 z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej” W warsztatach uczestniczyli 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. 

Naszą szkołę odwiedzili także  przedstawiciele Działu Współpracy Międzynarodowej i Realizacji 

Projektów Unijnych- panowie: Michael Ritter i Jacek Jeremicz . Obaj panowie reprezentują Zakład 

Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii, 

do którego nasi uczniowie wyjeżdżają w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. O tym 

jak przebiegała ta wizyta również możecie przeczytać w tym numerze. 

Pod koniec lutego bieżącego roku  w Zespole Szkół Technicznych odbywała się XXXII Olimpiada 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Gościliśmy 53 uczniów techników z woj. opolskiego, 

dolnośląskiego i śląskiego wraz z opiekunami. Na naszych łamach zamieściliśmy program tej 

olimpiady. 

 O tych i wielu innych wydarzeniach możecie przeczytać w tym wydaniu FORUM.  

W naszym stałym kąciku fryzjerskim piszemy o modnych fryzurach w tym sezonie.  

 

Zapraszamy do lektury 

REDAKCJA FORUM ZST 
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Warsztaty projektowe 

7 lutego 2019 

 

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Zawodowo mobilni, 

rozwój, doświadczenie, lepsza praca” realizowanego przez Zespół Szkół 

Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym  

z  programu Erasmus+, beneficjenci projektu pod kierunkiem pani Ewy 

Matras zorganizowali i przeprowadzili warsztaty projektowe pt. „Tapety 

elementem wnętrza architektonicznego z wykorzystaniem nowoczesnej 

technologii informacyjnej”.  

I miejsce: Gabriela Klimczak (2 F)    

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/7.jpg
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/7.jpg
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Uczestnikami warsztatów byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1  

w Nysie. Zadanie projektowe polegało na dekoracji ścian pomieszczenia 

w zależności od jego przeznaczenia. Uczniowie mając do dyspozycji 

modele pomieszczeń wykonane w programie Sketch Up tworzyli tapety 

oraz elementy przestrzenne, nadając im styl oraz charakter. 

 

 

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich 

udział w zajęciach. 

 

 

 

Wsparcie  finansowe,  w wysokości 52 400 €, uzyskane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zapewnia całkowicie bezpłatny 

udział młodzieży  w projekcie 

AL. 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Erasmus_has%C5%82o_d.jpg
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Wizyta studyjna partnerów projektu „Zawodowo mobilni- rozwój, 
doświadczenie, lepsza praca” 

22 stycznia 2019 

 

W poniedziałek, 21 stycznia br., przedstawiciele Działu Współpracy 

Międzynarodowej i Realizacji Projektów Unijnych- panowie: Michael 

Ritter i Jacek Jeremicz odwiedzili naszą szkołę. Obaj panowie reprezentują Zakład 

Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 

Berlina i Brandenburgii, do którego nasi uczniowie wyjeżdżają w ramach 

międzynarodowego programu Erasmus+. 

Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Izabela Żukowska. W rozmowach 

uczestniczyła Pani Wicedyrektor Anna Lewicka, autorka wszystkich projektów 

 z programu Erasmus + realizowanych w naszej szkole, Pani Małgorzata 

Wołoszczuk– nauczyciel germanista i opiekun młodzieży na stażu oraz Pani Elwira 

Antkowicz- Machaczek z Zespołu ds. organizacji realizacji projektu. 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/4-2.jpg
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/4-2.jpg
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Celem spotkania była wymiana informacji na temat zapewniania jakości  

w kształceniu zawodowym poprzez wymianę informacji  i doświadczeń w zakresie 

dobrych praktyk. Przedstawiciele instytucji partnerskich spotkali się na wizycie 

studyjnej, aby poznać metody funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, 

dyskutować o nim i nawzajem się inspirować. 

Innym ważnym elementem wizyty studyjnej było omówienie dotychczasowej 

współpracy między partnerami i zapowiedź dalszego jej zacieśniania. Goście 

zwiedzili szkołę, zapoznali się z ofertą edukacyjną i planami rozwoju szkoły 

(szczególnie w zakresie przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem Funduszy 

UE i wsparcia Powiatu), a także prześledzili efekty upowszechniania realizacji 

wspólnych działań. 

Przedmiotem rozmów było również przedstawienie propozycji strony niemieckiej 

oraz możliwość przystąpienia naszej placówki do nowego projektu. Dzięki temu 

młodzież z naszej szkoły będzie mogła brać udział w wydarzeniach w całej Europie i 

otrzymać ogromną szansę na rozwój i nowe możliwości. Prowadzone rozmowy 

obejmowały wiele spraw dotyczących możliwości współpracy obu stron 

 i poszukiwanie najlepszej formy jej realizacji. 
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Podpisanie Certyfikatów 

EUROPASS- MOBILNOŚĆ 

zakończyło wizytę niemieckich 

przyjaciół. 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie  finansowe,  w wysokości 52 400 €, uzyskane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zapewnia całkowicie bezpłatny 

udział młodzieży  w projekcie 

 

 

 

 

H.Chowałko 
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KĄCIK FRYZJERSKI 

 

Modne fryzury w tym sezonie są perfekcyjne  

w swoim braku perfekcji. Włosy puszczamy 

luźno, przeczesujemy na bok albo wgniatamy 

na mokro delikatny produkt do stylizacji. 

Modne są wciąż pixie cut i loby, ale w nowej 

wersji - falowanej, z grzywką, cięte jak od 

linijki lub w złotym kolorze.  

Modne będą włosy długie, półdługie i krótkie.  

 

Włosy długie: 

Nosić będziemy mokrą włoszkę, włosy 

karbowane, miękkie fale i mikrogrzywkę. 

 

Włosy półdługie: 
 Nadal będzie modny bob koniecznie z grzywką, 

falowany lob- najprostszy w swoim wydaniu, 

modne będą lata 70 i 90. 

 

Włosy krótkie: 

Cierplikowski byłby dumny. Dziś obcinamy 

włosy jak najodważniejsze gwiazdy kina 

sprzed stu lat. Wiecznie żywą inspiracją jest 

też Mia Farrow strzyżona przez Vidala 

Sassoona. 

Mody będzie paź w stylu retro i pank 

ultranaturalny. 

 
MK. 
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 STOP HEJTOWI 
13 lutego 2019 

Protestujemy przeciwko bezpardonowemu atakowi hejtu przez uczniów Zespołu 

Szkół Ekonomicznych na naszą szkołę. 

Stop mowie nienawiści w internecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     W.S 
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Projekt Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla 
Rynku Pracy 
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W dniu 14.02.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem 

Andrzejem Skibą w ramach Seminarium Planowania Kariery Zawodowej 

 

 

 

W.S 
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Mistrzostwa Szkoły w Łyżwiarstwie Szybkim 
19 lutego 2019 
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XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych 

23 lutego 2019 

53 uczniów techników z woj. opolskiego, 

dolnośląskiego i śląskiego zmierzy się  

z meandrami wiedzy budowlanej. 

Powołana w 1987 r. Olimpiada stanowi 

kontynuację organizowanego od 1982 r. 

w średnich szkołach budowlanych Turnieju 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród 

młodzieży zainteresowania budownictwem, 

pogłębianie wiedzy i umiejętności, 

kształtowanie nawyku doskonalenia 

zawodowego i zachęcanie do rozwijania 

uzdolnień. Organizatorzy stwarzają warunki 

do szlachetnego współzawodnictwa. 

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku biorą udział tegorocznych zawodach. Wśród absolwentów Technikum 

Budowlanego przy ZST są finaliści i laureaci wielu edycji. 

W tym roku będą nas reprezentować: Wiktor Białecki, Adrian Gąsiorek i Jakub Głowacz z klasy 3KB oraz Kinga 

Szpigel z klasy 4KB. Zmagania zawodników składają się z dwóch etapów, w których uczniowie rozwiązują 

skomplikowane zadania obejmujące szeroki zakres wiedzy budowlanej. 

W czasie trwania etapu pisemnego dla nauczycieli- opiekunów przygotowany został panel seminaryjny. 

Program wystąpień zaproszonych gości w ramach panelu seminaryjnego: 

Nowoczesne konstrukcje schodów, dr inż. arch. Piotr Opałka. 

Architektura światła- światło w architekturze, mgr inż. Michał Kaczmarzyk. 

Estetyka rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych w architekturze, mgr inż. Marcin Zdanowicz. 

Dokumentacja zdjęciowa obiektów budowlanych, Maciej Zych. 

Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie, mł. bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski, z-ca Komendanta 

Powiatowego PSP w Nysie. 

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

Zaproszeni goście: władze PWSZ w Nysie i pracownicy Instytutu Nauk Technicznych, przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego, Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz innych instytucji i firm. 

 

                                                                                                                                                              G.Stępniowski 
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„ZOSTAŃ ARCHITEKTEM NYSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” 

6 marca 2019 

Uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum Architektury 

Krajobrazu w Nysie, w ramach doradztwa zawodowego, zaprosili kolegów z klas  

7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjum do wzięcia udziału w tworzeniu 

projektu koncepcyjnego skweru miejskiego przy ul. Rodziewiczówny w Nysie 

 (przy kościele Matki Bożej Bolesnej). Z inicjatywy przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego uczniowie TAK przygotowują koncepcję zagospodarowania terenu 

przeznaczonego na skwer, który w przyszłości stanie się miejscem wypoczynku dla 

uczniów sąsiedniej szkoły oraz mieszkańców osiedla. 

 

Kreatywność młodych ludzi jest dla nas najważniejsza przy budowaniu koncepcji. 

Liczymy na ciekawe pomysły zagospodarowania skweru, które można przedstawić 

w formie: rysunku, kolażu, zdjęcia ciekawego obiektu, elementu małej architektury 

lub wyposażenia terenu. Inspiracje można przesyłać drogą mailową, pocztą lub 

dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły do 15 marca 2019 r. 

 

Najciekawsze pomysły zostaną wykorzystane w projekcie koncepcyjnym 

zagospodarowania skweru, a autorzy otrzymają nagrody. 

 

 

Organizatorki: 

Aneta Rajtakowska 

Ewa Matras 

 

 

 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/2019/03/06/zostan-architektem-nyskiej-przestrzeni-publicznej/
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CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 

 

„Sens walki powinien być 

mierzony nie jej szansami na 

zwycięstwo, lecz wartościami,  

w obronie, których walka 

została podjęta”.  Prof. Henryk 

Elzenberg. 

1 marca 2019 r. w Zespole 

Szkół Technicznych w Nysie 

obchodziliśmy Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, którzy po latach 

zapomnienia wrócili do 

szerokiej świadomości 

historycznej Polaków. Podczas 

apelu dla młodzieży 

i nauczycieli, w inscenizacji 

multimedialnej pt. „Żołnierze 

Wyklęci – historia i pamięć” 

przedstawiono, kim byli Żołnierze Wyklęci: Rotmistrz Witold Pilecki, generał Emil August Fieldorf „Nil”, 

Danuta Siedzikówna „Inka” i inni, przypominając historię ich oporu i represje stosowane przez władzę 

ludową. 

„Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie (George 

Santayana)”.Kultywowanie pamięci o osobach, które poświęciły swoje życie i dobre imię w walce o naszą 

przyszłość w wolnej Polsce jest niezwykle istotne, szczególnie przez wzgląd na to, że przez ponad pół 

wieku fałszywie były im przypisywane brutalne zbrodnie i rozboje. Nawet w obecnych czasach ważne jest, 

by przypominać o ich zasługach, zwalczając tym samym złą sławę, którymi napiętnowały ich działania 

propagandowe systemu komunistycznego. 

Uroczysty apel przygotowali i przedstawili uczniowie: Natalia Bachleda, Magdalena Stec oraz Marcin 

Malinowski z klasy 2 KB pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Michalskiej- Hasiak i Aleksandra 

Hasiaka. 

Podczas uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych delegacja uczniów  ZST: Kinga Szpigiel, 

Grzegorz Trzeciak oraz Gracjan Wilk wraz z opiekunem panią Elwirą Machaczek – Antkowicz  złożyła 

kwiaty pod pomnikiem „Patriotom Polskim” i tablicą mjra Hieronima Dekutowskiego. 

Aby nadać nowoczesny wymiar pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 

3 marca 2019 r. w całej Polsce, a także za granicą, miały miejsce Biegi Tropem Wilczym. Miło nam 

poinformować, że reprezentacja nauczycieli ZST w Nysie dołączyła do biegu ulicznego na 5 km, który 

odbywał się w Grodkowie i z dumą reprezentowała naszą szkołę. 

 

A.Hasiak, K.Hasiak 
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SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku 
szkolnym 2018/2019 
 
Grudzień  
•Kiermasz Bożonarodzeniowy z w szkole 
•Mikołaj w szkole 
 

 Styczeń  
•Pisemny etap szkolnego Master Chefa . 
•Dzień wegetarian 
•Konkurs na prezentację multimedialną „Zawody przyszłości” 

Luty 
•Walentynki- zorganizowanie poczty walentynkowej 
•Dzień Pozytywnego Myślenia 

Marzec 
•Współorganizacja Dnia Prostego Kręgosłupa 
•Współudział w Dniu otwartych drzwi szkoły. 
•Włączenie się w działania związane z promocją szkoły. 
•Dzień Marchewki – „Zamień chipsy na marchewkę” 

                

 Zapraszamy serdecznie.                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny:  Haręża Dominika,  Masłej Kamila, Szostopal Weronika, 
 

Skład komputerowy: mgr Magdalena  Kruk-Cieślik, 
 

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


