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Do wakacji coraz bliżej! 

 

Tym przedwakacyjnym numerem chcielibyśmy 
pożegnać rok szkolny 2012/2013, przypomnieć wam 

jak bezpiecznie przeżyć wakacje i co spotkało nas 

w ubiegającym roku szkolnym. Damy wam również 

propozycje jak i gdzie je spędzić. 

Wielu z was zastanawia się pewnie co będzie robić 

podczas wakacji, inni pewnie mają już je z góry 

zaplanowane, bądź chociaż częściowo. Jednak nie 

zapominajcie o bezpieczeństwie podczas nich. Choć 
do początku wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, 

warto już sobie o nich przypomnieć i odpowiednio 

zaplanować swój czas. Wakacje rozpoczynają się 28 czerwca 2013 roku i  potrwają 65 dni, 

zakończą się 2 września w poniedziałek.  

Co przygotowaliśmy dla uczniów w nowym numerze Forum ZST- noc świętojańska, która 
rozpocznie okres oczekiwania na wakacje i zasłużony odpoczynek. Dowiecie się co dzieje się 

w naszej szkole – szkolny klub „Wampirek” zaprasza do pomocy i podzielenia się 

życiodajnym płynem z potrzebującymi,  klub szkół UNICEF prosi o wsparcie  

i zaangażowanie w sprawy pomocy Krajom Trzeciego Świata.  
        W czasie wypoczynku nie chcemy zapomnieć także o naszych rówieśnikach z Afryki, 

którzy ciężko pracują, zróbmy coś ważnego pod kątem społecznym, zaplanujmy swój 

wypoczynek tak aby także wspierać innych. 

Poważnie zainteresowani, znajdą na następnych stronach garść cennych informacji… 
 o Leonardo Da Vinci w Naszej szkole  

oraz o nowym projekcie, który będzie 

realizowany w roku szkolnym 2013/2014 !   
Każdy z nas może znaleźć coś ciekawego dla 

siebie. 



    Noc Kupały, zwana też Nocą Kupalną, 

Kupalnocką lub Nocą Świętojańską czy też potocznie 
Sobótką to nazwa słowiańskiego święta związanego  
z letnim przesileniem Słońca, obchodzonego w najkrótszą 
noc w roku (czyli najczęściej - nie uwzględniając roku 
przestępnego - z 21 na 22 czerwca). 
 

KUPALNOCKA to jedna z najdawniejszych uroczystości obchodzonych w czasie przesilenia 
letniego na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, germańskie i celtyckie. Święto 
Kupały, Kupalnocka, Sobótka - 
wszystkie te nazwy opisują jedno 
święto. Święto ognia, wody, słońca 
i księżyca, urodzaju, płodności, 
radości i miłości. "Dzień Kupały - 
najdłuższy w roku, noc Kupały - 
najkrótsza, były jednym ciągiem 
wesela, śpiewu, skoków i 
obrzędów." - pisał Józef Ignacy 
Kraszewski w "Starej Baśni".  
Słowo "kupała" wbrew 
powszechnie głoszonym opiniom 
najprawdopodobniej nie ma nic 
wspólnego z ruską formą słowa "kąpiel". Tłumaczenie takie zostało wymyślone przez świat 
chrześcijański nie wcześniej niż w X-XI stuleciu - Kościół nie mogąc wykorzenić  
z obyczajowości ludowej corocznych obchodów "pogańskiej" Sobótki podjął próbę 
zasymilowania święta z obrzędowością chrześcijańską. Nadano Kupalnocce patrona, Jana 
Chrzciciela, i zaczęto nawet zwać go Kupałą, z racji tego, że stosował chrzest w formie rytualnej 
kąpieli (w obrządku wschodnim).  
 Jeśli natomiast chodzi o słowo "sobótka", późniejsze określenie Kupalnocki, to prawdopodobnie 
stworzone zostało przez Kościół i co od zarania miało wydźwięk pejoratywny; znaczyło tyle, co 
"mały sabat". Z nazwą tą wiąże się również pewna legenda, mówiąca o tym, jakoby Sobótka była 
uroczystością ku czci pięknej dziewczyny o tym właśnie imieniu.  



 

Legendy 
 o kwiecie paproci,  
zwanym też "Perunowym 
Kwiatem"  znane są 

z przeróżnych podań 

 i gdzieniegdzie przetrwały  
do dziś.  
Czy ktoś z was widział kwiat 

paproci? Ilu szukało go w noc świętojańską, kiedy to spełniają się najskrytsze i najbardziej 
śmiałe marzenia?  
Legendy opowiadają 

 o wielu ludziach którzy 
błądzili po lasach  
i mokradłach próbując 
odnaleźć magiczny, 
obdarzający bogactwem, 
siłą i mądrością, widzialny 
tylko przez okamgnienie 
kwiat paproci. 
 Noc Świętojańska 
odgrywała również rolę 
podobną do współczesnych Walentynek  
(14 lutego). W noc świętojańską pozwalano młodym parom na samotne spacery po lesie  
w poszukiwaniu kwiatu paproci, którego odnalezienie wróżyło szczęście.  
     Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu paproci w noc Kupały odprawiano również 
rozmaite wróżby, bardzo często związane z miłością, które miały pomóc poznać przyszłość. 
Wróżono ze zrywanych w całkowitym milczeniu kwiatów polnych i z wody w studniach  
wróżono z rumianku i kwiatów dzikiego bzu, z cząbru, ze szczypiorku, z siedmioletniego 
krzewu kocierpki, z bylicy... i z mnóstwa innych roślin oraz znaków. Powszechnie wierzono też, 
iż osoby biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach przez cały rok będą żyły  
w szczęściu i dostatku.  
 
 



              Światowy Dzień Krwiodawstwa  

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Wampirek” 
powstał w marcu 2001r. z inicjatywy nauczyciela ZST w Nysie p. Andrzeja 
Radeckiego oraz członka Zarządu Rejonowego PCK w Nysie p. Franciszka 
Nowickiego. W 2005r. opiekę nad Klubem p. A. Radecki przekazał p. Lidii Gutowskiej-
Raszczuk. W 2007r. nastąpiła kolejna zmiana. Prezesem Klubu została p. Helena Ćwiek 
 i funkcję tę pełni do dziś. Członkami „Wampirka” są głównie uczniowie klas III i IV Technikum 
oraz III klas ZSZ. Liczba członków Klubu jest zmienna, ponieważ co roku odchodzą uczniowie 
klas kończących naszą szkołę, ale w wrześniu pojawiają się nowi krwiodawcy. Większość  

z absolwentów dalej aktywnie oddaje krew i propaguje ideę krwiodawstwa w swoim 
środowisku. W bieżącym roku szkolnym Klub liczy 28 członków  oraz 63 niezrzeszonych 
krwiodawców .Członkowie Klubu uczestniczą w różnych konkursach, zawodach i olimpiadach. 
Między innymi w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w Szkolnej Lidze Krwiodawstwa czy  

w zmaganiach sprawnościowych Rozgrywanych  
na Ergometrze Wioślarskim, Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej  oraz w Zawodach Strzeleckich. 
W uznaniu działalności Klubu, w zakresie rozwoju  
i popularyzacji honorowego krwiodawstwa, SKHDK 
PCK „Wampirek” otrzymał wiele dyplomów 
 i pamiątkowych medali.  

W ubiegłym roku szkolnym Klub obchodził Jubileusz z okazji 10-lecia działalności. 
        Kto może oddać krew ? Krew oddawać może osoba w wieku 18-65 lat ważąca powyżej 50kg 
 i ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Krew można oddawać co 56 dni, 8 tygodni. 
Kobiety 4, a mężczyźni 6 razy w roku. Samo oddawanie krwi pełnej trwa średnio 8 minut i jest 
bezbolesne – czujemy najwyżej lekkie ukłucie igłą. Sprzęt używany podczas donacji jest 
jednorazowy.  Aby oddać krew należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, 
numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące 
stanu zdrowia.  
W wakacje krew jest najbardziej potrzebna!  
 Centra krwiodawstwa podkreślają, że począwszy od wiosny zaczyna się bardzo trudny okres dla 
zaopatrzenia w krew. Wakacje, to okres, w którym ich zapasy gwałtownie się kurczą. Bardzo dużo osób 
wyjeżdża, dlatego dawców jest zdecydowanie mniej, a z drugiej strony więcej jest wypadków i większe 
jest zapotrzebowanie na krew. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują o 
oddawanie krwi w tym trudnym dla nich okresie, który trwa do września.      
                                                                                                                                                                                                    Opracowanie: H .Ćwiek 



16 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Pomocy Dzieciom Afrykańskim.  

   Dzień ten został ustanowiony w 1991 roku przez UNICEF 
oraz Organizację Jedności Afrykańskiej, by zwrócić uwagę na trudną sytuację 
najmłodszych mieszkańców tego kontynentu. Kontynentu, na którym brak 
wystarczającej ilości pożywienia, wody pitnej oraz dobrych warunków bytowych jest 
stałym problemem. 
   W Zespole Szkół Technicznych działa Klub Szkół UNICEF, który ma za zadanie 
przybliżyć sytuację dzieci w Afryce. Klub wspiera organizację UNICEF, zaangażowany 
jest w pomoc najmłodszym mieszkańcom kontynentu oraz propaguje hasła ochrony 
praw człowieka w szczególności  kobiet  i dzieci. 
     Zaangażowanych w pomoc  jest wiele polskich organizacji zarówno świeckich, jak 
 i kościelnych. Potrzebujących wspierają tam m.in. Polska Akcja Humanitarna, która od 
lat angażuje się w budowę studni w Sudanie południowym. Wsparcie afrykańskim 
dzieciom na szeroką skalę niosą 
również siostry Michalitki, założycielki 
Fundacji Dzieci Afryki. Fundacja ta 
zajmuje się pomocą dzieciom 
osieroconym i najuboższym rodzinom 
we Wschodniej Prowincji Kamerunu. 
Najmłodszych Afrykańczyków 
wspierają również zaangażowani  
w Adopcję Serca – duchową adopcję 
dziecka na odległość. Częścią takiej 
pomocy jest opłacanie wyżywienia 
adoptowanemu w ten sposób dziecku. 
16 czerwca od 1991r. obchodzimy 
ustanowiony przez UNICEF i Organizację Jedności Afrykańskiej Międzynarodowy 
Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim. Ma on uświadomić światu sytuację 
najmniejszych mieszkańców tego kontynentu.  
    Wśród największych problemów są analfabetyzm i brak dostępu do szkół, które 
sięgają 50% dzieci. Typowe klasy liczą od 55 do 110 uczniów a sala do nauki to 
rozpadające się ściany i dachy, brak podłóg  albo przynajmniej betonu. W 70% z nich nie 
ma biurka, ławek i krzeseł a 45% nie posiada 
nawet tablicy. Właściwie tylko szkoły misyjne 
mają odpowiedni poziom kształcenia. 
Ideą obchodów jest uświadomienie światu 
wagi niesienia pomocy dla najmniejszych 
mieszkańców Afryki. Każdy z nas bowiem, ma 
realny wpływ na poprawę warunków ich 
życia. Tak niewiele trzeba, aby pomóc... 



Światowy Dzień Sprzeciwu 

Wobec Pracy Dzieci 
 

 

 

Blisko 250 milionów dzieci na świecie 

między 5 a 14 rokiem życia jest 

przymuszanych do pracy, często ponad siły. 

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy 

Dzieci obchodzony jest od 12 czerwca 2002 roku. Ponad 80 państw uzyskało wtedy wsparcie 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w tworzeniu ich własnych programów zwalczania pracy dzieci. 

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że ponad milion dzieci na całym świecie wykonuje 

niebezpieczną dla życia i zdrowia pracę. Dzieci wykorzystywane są w Afryce do  przenoszenia 

ciężkich ładunków, zakładania materiałów wybuchowych, przesiewania piachu i odpadów, 

wydobywania diamentów, złota i metali 

szlachetnych; klejnotów i kruszcu w Azji oraz 

złota, węgla, szmaragdów i cyny w Południowej 

Afryce. Warunki ich pracy są bardzo 

niebezpieczne. Czołgają się w wąskich 

tunelach, wdychają zapylone powietrze, 

obsługują niebezpieczne narzędzia i kruszarki, 

często pracują stojąc w wodzie zawierającej 

toksyny, np. ołów i rtęć. 

Na wysypiskach elektrośmieci,  

w kamieniołomach, fabrykach lub warsztatach 

spędzają ponad 12 godzin na dobę. Często są  

także wykorzystywane seksualnie. Czasami za 

tydzień pracy otrzymują  zaledwie trzy dolary. 

 

Indie, Tajlandia, Nepal, Chiny, Pakistan, Filipiny to tylko niektóre kraje, w których dzieci nie tylko 

pracują ponad siły, ale także są wciągane w ruchy przestępcze, trudniące się prostytucją, pornografią 

czy handlem narkotykami. Są przypadki, kiedy nieletnim podaje się narkotyki, by zwiększyć  ich 

wydajność. Wielokrotnie jesteśmy konsumentami ich pracy, kupując telefony komórkowe, kawę 

czy kakao. Ale jak by wyglądało życie tych dzieci, gdyby nie te trzy, zarobione przez nie dolary? 

 

Zjawisko pracy dzieci jest 

widoczne także w bogatych 

krajach Zachodu. W Polsce 

specjaliści zwracają uwagę m.in. 

na zmuszanie dzieci przez 

dorosłych do żebractwa. 

 

 



   
Projekt „Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kluczem 

 do rynków pracy w zjednoczonej Europie” 

jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

UMOWA: ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27978 

Uczniowie technikum budowlanego odbyli staż w Niemczech 

W ramach realizacji projektu mobilności pt. „Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kluczem do rynków pracy w zjednoczonej Europie”, 

którego autorkami są panie Anna Lewicka i Magdalena Broszkiewicz grupa dwudziestu uczniów 

klas drugich i trzecich technikum budowlanego w dniach od 28.04.2013 r.  do 11.05.2013 r. 

odbyło staż zagraniczny w centrum kształcenia zawodowego 

we Frankfurcie nad Odrą.  Zespół Szkół Technicznych 

zapewnił przygotowanie uczestników do stażu zagranicznego 

poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka 

niemieckiego, przedmiotów zawodowych,  kulturowo-

obyczajowych, psychologiczno-komunikacyjnych oraz zajęć 

przygotowawczych z Kierownikiem Zajęć Praktycznych. 

Młodzież została wyposażona w odpowiednią dla branży odzież ochronną, materiały 

dydaktyczne (książki, słowniki) oraz przybory kreślarskie do wykonywania projektów. Szkoła 

zapewniła dokumenty uprawniające do leczenia za granicą, niezbędne ubezpieczenia, 

kieszonkowe oraz karty telefoniczne tego 

samego operatora. 

Dzięki przygotowaniu teoretycznemu 

zdobytemu w Polsce młodzież mogła brać 

aktywnie udział w zajęciach praktycznych  

w nowoczesnym, specjalistycznym ośrodku 

szkoleniowym we Frankfurcie.   
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Głównym celem wyjazdu było poszerzenie kompetencji zawodowych, językowych 

 i międzykulturowych uczestników stażu, co zostało potwierdzone certyfikatem poświadczającym 

odbycie praktyk zawodowych za granicą oraz międzynarodowym certyfikatem EUROPASS 

MOBILNOŚĆ .  

Wymiernym efektem udziału w projekcie jest zdobycie dodatkowych 

kompetencji w zakresie: 

- zawodowym: czytanie rysunku budowlanego, obsługa przyrządów 

pomiarowych, obróbka płyt gipsowo-kartonowych, wykonywanie różnych 

typów łuków, montaż konstrukcji wsporczej ścian sumikowo-łątkowych, okładzin przeciwpożarowych; 

- organizacyjnym: organizacja stanowiska pracy, zarządzanie czasem pracy, wykonywanie robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną,; 

- językowym: przełamanie bariery językowej, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim 

technicznym w stopniu podstawowym; 

- społecznym: przełamanie barier kulturowych, umiejętność pracy w zespole międzynarodowym, 

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz interakcji w sytuacjach zawodowych.  

Oprócz zajęć praktycznych uczniowie brali udział w wycieczkach m.in. do Berlina, Frankfurtu,  na Tropical 

Islands. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. Mur Berliński, Bundestag, muzeum Holokaustu, Berliner Dom, 

Stadion Olimpijski, muzeum historii Niemiec, Alexanderplatz, Postdamerplatz. Czas wolny stażyści spędzali 

na terenie ośrodka gdzie do dyspozycji były siłownia, bilard, piłkarzyki, grill oraz najbliższej okolicy: kręgle, 

basen strzelnica.  

Pobyt u naszych zachodnich sąsiadów okazał się cennym 

doświadczeniem zawodowym i językowym, a jednocześnie 

wspaniałą przygodą ! 

Opracowanie: Angelika Bartoszek-Koza – koordynator ds. promocji  

i upowszechniania rezultatów projektu 
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Victoria! 
 

Nasza szkoła po raz kolejny wygrała konkurs 

projektów mobilności IVT- Leonardo da Vinci. 

Projekt mobilności pt. „W europejskim stylu – aquaflora 

i hydrotechnika  w ogrodzie”, którego autorkami są:  

Anna Lewicka –wicedyrektor ZST, Angelika Bartoszek-Koza 

 i Magdalena Broszkiewicz  – nauczyciele ZST, przeznaczony 

jest dla uczniów technikum architektury krajobrazu i będzie 

realizowany w roku szkolnym 2013/2014.   

W roku konkursowym 2013 do Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji wpłynęło z całej Polski 711 projektów 

konkursowych, z czego 248 zatwierdzono do realizacji, 

 a 423 odrzucono.  

Uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci jest 

kolejnym sukcesem szkoły !!!!!! 

 

 



Morze Bałtyckie- świetna 

inicjatywa na wakacje  

Odliczanie dni do wakacji już się rozpoczęło, warto zatem 
rozważyd wypoczynek nad pięknym Morzem Bałtyckim. Mielno, 
Hel, Łeba, Międzyzdroje, Jastrzębia Góra, Niechorze: 
 to miejscowości turystyczne cieszące się największą 
popularnością .Wschody i zachody słooca, piaszczysta plaża, bajkowa sceneria spokojnego      
 i wzburzonego morza, czarujące wydmy, dobroczynny jod sprawiają, że Bałtyk cieszy się ogromnym 
uznaniem wśród turystów.  

Może się wydawad że wczasy nad morzem to ogromny wydatek. Bardzo często z braku wystarczających 
funduszy rezygnujemy z  niezapomnianych przygód, gdy tak niewiele potrzeba, aby spędzid cudowny czas 
w malowniczym miejscu , gdzie panuje zupełnie inna atmosfera.  

Nie pozwól aby dopadła Cię monotonia i  kolejne wakacje przeminęły w beznadziejnym poszukiwaniu 
nowych gier komputerowych. Wsiądź w pociąg i daj się ponieśd wakacyjnej wolności. 

Większośd z nas wyjeżdżając na wakacje chce wydad jak najmniej i wypocząd jak najlepiej.  Bogata baza 
noclegowa i gastronomiczna pozwala wybrad miejsce odpowiednie dla naszych potrzeb i wymagao. 
Najtaoszym rozwiązaniem jest kemping lub pole namiotowe, których ceny wahają się od 10 do 20 zł 
 na dobę. Wczasowicze mają możliwośd korzystania z pryszniców, toalet, podłączenia energii 
elektrycznej. Innym obiektem noclegowym są pokoje gościnne. W zależności od tego czy posiadają 
łazienkę, koszt za jedną osobę wynosi od 20-50 zł/ dobę. Dobrym rozwiązaniem są apartamenty 
 z aneksem kuchennym, pensjonaty, hotele, jednak przy rezerwacji pobytu w jednym z takich ośrodków 
trzeba liczyd się z wyższymi cenami. 

Morze sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, każdy, nawet najbardziej wymagający wczasowicz z pewnością 
znajdzie coś dla siebie.  

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Windsurfing . Dla turystów szukających wrażeo jest najlepszą 
formą rozrywki. Dla amatorów tej dyscypliny organizowane są płatne kursy. Tam pod okiem instruktorów 
można nauczyd się windsurfowad. 

Nurkowanie, zwiedzanie podwodnego świata flory i fauny jest fascynującym przeżyciem  dla ludzi 
ciekawych życia morskich zwierząt, pozwala dostrzec świat  tajemniczy, całkowicie odmienny.  Hobbyści , 
którzy nie wyobrażają sobie urlopu bez wędkowania mają możliwośd wykupienia pozwolenia na 
amatorski połów ryb. Własnoręcznie złowiona ryba przyrządzona na grillu w letni wieczór nie ma sobie 
równych.  

Niecodzienna przygoda- Rejs statkiem po 
spokojnym morzu w stronę zachodzącego 
słooca sprzyja romantyzmowi , fundując  
pasażerom bajkowy obraz. Szum łagodnych 
fal rozbijających się o okręt doskonale 
odpręża.  

 

 



Turystyczne szlaki rowerowe są powszechną formą spędzania 
wolnego czasu. Pozwalają podróżnym wypoczywad aktywnie, 
jednocześnie zwiedzając wiele ciekawych atrakcji, jak np. 
latarnia morska. Większośd baz noclegowych posiada 
wypożyczalnie rowerów.  

 Imprezy na plaży, w nadmorskich klubach, koncerty 
 i światło księżyca odbijające się od tafli wody. Życie nocne 
tętniące w rytm muzyki w miejscowościach nadmorskich  
przyciąga przyjaznym klimatem.  

Wylegiwanie się na gorącym piasku, krzyk mew, szum morza, 
spacer po molo, stragany bogate w pamiątki, stare latarnie 
morskie… Czarujący polski Bałtyk kusi nie tylko rodaków, ale 
również turystów zagranicznych. Idealne miejsce na wakacje. 
Wielu ludzi marzy  by zobaczyd polskie morze chociaż raz  
w życiu, nie zawsze niestety się to udaje, z powodu  wieku, słabej sytuacji finansowej, obowiązków 
wiążących się z utrzymaniem rodziny. Czynników ograniczających  może byd wiele. Znajdźmy jednak 
więcej powodów by uwolnid się z codziennej nudy i przeżyd coś ekscytującego. Przygoda , jaka może się 
nigdy nie powtórzyd, wspomnienie, które po latach wywoła szczery uśmiech na twarzy.   

                                                                                                                             Gloria Popko 

Zagadki dla polepszenia koncentracji. 

Zagadka umysłowa 1 

Pewien rolnik musiał przewieźć przez rzekę kozę, wilka i główkę kapusty. Niestety, w jego 

łódeczce zmieści się tylko on i JEDNA z tych rzeczy: albo wilk, albo koza, albo główka kapusty. 

Wilk, jeśli zostanie razem z kozą, to ją zje. Jeśli zostawi się na jednym brzegu kozę   z kapustą, to 

koza zje kapustę. Rolnikowi udało się jednak przetransportować i wilka, i kozę, i kapustę na 

drugi brzeg bez strat. W jaki sposób tego dokonał? 

Zagadka umysłowa 2 

Pewien mężczyzna dał swojej żonie bukiet kwiatów. Wszystkie spośród nich, oprócz dwóch, to 

róże, wszystkie, oprócz dwóch, to tulipany i wszystkie, oprócz dwóch, to żonkile.  Ile kwiatów 

dostała żona? 

Zagadka umysłowa 3 

Dziewczynka miała do sprzedania sześć zapałek, bo to była bardzo biedna dziewczynka  

z zapałkami. Chciała je sprzedać bogatemu królewiczowi, ale ten powiedział: zrób z tych zapałek 

cztery trójkąty, a ożenię się z tobą i będziesz panią całego 

królestwa.  Dziewczynka była bardzo biedna  ale z wyobraźnią, 

więc zrobiła to bez trudu. W jaki sposób? 

 



SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 

  Co ciekawego  dzieje się w Nysie?  

  
   Jeśli nie masz co robić lub masz wolną chwilę - sprawdź to: 

 
1. 2013-06-16  Muzyka na granicy - koncert czwarty : 

 16.06 - Kopa Biskupia - koncert big bandowy - 13.00 

 20.06 - Nyski Dom Kultury - koncert finałowy - 18.00 
 
2. 2013-06-17 Bastion św. Jadwigi (wstęp wolny): 

 Opolskie krajobrazy :w dniach 17-30 czerwca br. w galerii Bastionu św. Jadwigi dla 
zwiedzających dostępna będzie wystawa fotograficzna prezentująca urokliwe miejsca  
na Opolszczyźnie. Otwarcie wystawy poprzedzi wykład i prezentacja multimedialna. 

 
3. 2013-06-25   Scena NDK (wstęp wolny) 

 Praojciec Adam -na scenie NDK młodzież z Gimnazjum nr 3 w Nysie zaprezentuje spektakl 
„Praojciec Adam” (na motywach „Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina). 
 

4. 2013-07-13 IV Festiwal Ognia i Wody nad Jeziorem Nyskim, g. 10:00 

 Do udziału w pokazie fajerwerków nad taflą jeziora zaproszone zostały trzy specjalistyczne 
firmy.  Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Saragossa Band, czyli pochodzący z Monachium 
zespół, serwujący zwykle świetną zabawę przy rozpoznawanych i znanych przez wszystkich 
hitach takich jak „Iko, iko", „Agadou", „Freedom come, freedom go", „Ginger red" 
 czy „Lambada". Oprócz Saragossy na scenie będzie można zobaczyd jeszcze rodzimą grupę  
Na Fali oraz Orfeusza. 

 
5. 2013-08- 23 Fort Wodny  HIP-HOP FEST 2013  

 Zapraszamy na IV edycję HIP-HOP FEST. Tym razem scena plenerowa stanie w Forcie  
II przy Orląt Lwowskich (były poligon wojskowy). Do Nysy ponownie zjedzie plejada polskich 
gwiazd hip-hopu.  
Cennik: 

Karnet- 2 dni 50 zł , bilet- 1 dzieo 30 zł do dnia 31.07.2013 
Od 01.08.2013 do 16.08.2013 karnet 2 dni 70 zł, bilet 1 dzieo 40 zł 

Zapraszamy serdecznie.                                                                         
 
 
Więcej dowiesz się na www.ndk.nysa.pl/pl oraz na www.nysa.eu 
 

Zespół redakcyjny:  Gloria Popko, Klaudia Jelcz. 
 

Skład komputerowy: Sebastian Olszowski 
 

Opiekunowie pisma: mgr Ewa Albrychiewicz, mgr Magdalena Kruk-Cieślik 

http://www.nysa.eu/

