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Witamy naszych stałych i nowych czytelników. 

 Wakacje już dawno za nami. Trwa czas wytężonej pracy i nauki, ale wiedzę i ciekawe 

doświadczenia nie zdobywamy tylko siedząc w szkolnej ławie. Nasi nauczyciele, zespoły 

przedmiotowe, Samorząd Szkolny oraz inne organizacje 

działające w szkole dbają o to, żebyśmy w różny, 

atrakcyjny sposób zdobywali wiedzę oraz kształtowali 

swoje umiejętności i zdobywali nowe doświadczenia 

organizując  m.in.  zawody szkolne, konkursy, wycieczki, 

projekty,uroczystości , akcje itd.  

Niektóre z tych atrakcji przedstawimy Wam w jesiennym 

wydaniu kwartalnika. Jesteśmy przede wszystkim szkołą zawodową , naszym celem jest 

podnoszenie kwalifikacji 

 i kompetencji zawodowych uczniów , w związku z tym po raz kolejny  realizujemy projekt 

mobilności pt. „Staż zagraniczny- alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych 

 i osobistych mobilnych pracowników” przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach programu 

Unii Europejskiej Erasmus +. Więcej szczegółów  o projekcie znajdziecie w tym numerze Forum.  

Trwają także przygotowania do udziału naszych uczniów w projekcie pn. "Szkoła bez granic" 

dotyczącym polsko - czeskiej współpracy  transgranicznej  w dziedzinie szkolenia zawodowego. 

Jeżeli jeszcze nie byliście na filmie pt. Karbala to byd może zachęci Was do tego recenzja filmu 

zamieszczona w dzisiejszym  numerze kwartalnika. Wszyscy wiemy, że plagą w polskich szkołach 

jest ściąganie. Dlaczego tak jest, co z tego wynika, czy jest tak również w innych paostwach? 

 Na te pytania znajdziecie odpowiedzi w artykule pt. ''Nie ściągaj!". W  tym numerze kwartalnika 

znajdziecie jeszcze  m. in.  modne fryzury na jesieo - zimę 2015/2016 w Kąciku Fryzjerskim, 

nowości książkowe w bibliotece szkolnej, kalendarz imprez kulturalnych w Nysie na IV kwartał.  

Zapraszamy do lektury. 
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Niektóre 

wydarzenia  

z życia szkoły 

24 września 2015 r. - 

Uroczyste ślubowanie 

uczniów klas pierwszych 

 
 

Dnia 24 września 2015 r.  

w auli szkolnej odbyło 

się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości oprócz uczniów 

klas pierwszych technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej brali udział: 

dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz wychowawcy. Uroczystość rozpoczęła się  

od wprowadzenia sztandaru szkoły, następnie uczniowie z klasy 3 KB: Klaudia 

Bławicka, Kornelia Podgórska, Krystian Adamczyk, Kamil Madej i Filip Styrcz 

zapoznali zebranych z historią Zespołu Szkół Technicznych, który w 2015 roku 

obchodzi 70- lecie istnienia. Uczniowie przypomnieli bogatą przeszłość i tradycję 

szkoły, która jest najstarszą szkołą zawodową w powiecie nyskim. Zwrócili uwagę 

na ciągłość tej tradycji, która będzie godnie  kontynuowana przez nowo 

przybyłych do naszej szkoły uczniów klas pierwszych. 

30 września 2015 r. - Zwycięstwo piłkarzy nożnych 

Reprezentacja szkoły awansowała do Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej 

Chłopców. 
 
 
 

 

 

                                                
 
                                                 GF 
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9 października 2015 r. - Wycieczka do 

Świeradowa-Zdrój 

 

Dnia 9 października 2015r. uczniowie klas 

technikum architektury krajobrazu (1KB, 2KB, 

3KB i 4KB)  wraz z opiekunami Izabelą 

Żukowską i Heleną Ćwiek uczestniczyli w 

wycieczce przedmiotowej do Świeradowa-Zdrój. 

H.C 

 

 

 

8 listopada 2015 r. - Wyjazd na staż do Frankfurtu 

 Szesnastoosobowa grupa uczniów nasze szkoły wraz z dwoma opiekunami 

wyjechała do Frankfurtu na dwutygodniowy staż zawodowy. Wyjazd jest częścią 

realizowanego przez szkołę projektu pt. „Staż zagraniczny- alternatywna droga 

doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych  mobilnych  pracowników”, 

 realizowanego przy 

wsparciu finansowym 

uzyskanym w ramach 

programu Unii 

Europejskiej 

Erasmus+. 
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Ciekawy artykuł 

 

Nie ściągaj ! 
 

Klasówka z matmy. Nauczyciel rozdaje kartki 

z zadaniami i wychodzi. W klasie cisza. 

Wszyscy liczą w skupieniu, każdy patrzy w 

swoją kartkę. W pewnej chwili Laura 

z trzeciej ławki odwraca się do klasowego 

matematyka: - Ej, Jeremy, ile ci wyszło 

 w piątym? Ktoś z sali: - Nie mów, niech sama 

do tego dojdzie - inaczej się nie nauczy! 

Dziewczynie nawet nie przyjdzie na myśl 

fukać, że to niekoleżeńskie, że "co ci 

zależy". Pochyla się nad kartką. 

Dzieciaki dowiedziały się o sprawdzianie 

raptem dzień wcześniej. Wczoraj matematyk 

oznajmił: - Jutro test. Z całego semestru. Nauczycielska szykana? Nic z tych rzeczy: 

- Nie przygotowujcie się! Chcemy wiedzieć, co umiecie. 

To test autentyczny 

 i rzetelny - nie tylko dla uczniów, także dla nauczyciela. Pokazuje, co kto opanował, 

gdzie ma braki, co obie strony powinny dopracować. Oczywiste do bólu. 

     Każdego roku w maju i czerwcu, gdy nadchodzi maturalna gorączka, media 

zapełniają się sentymentalnymi historiami o tym, kto, jak, z czego i od kogo. Politycy, 

aktorzy, piosenkarze wspominają ściąganie bez cienia żenady. Nieuczciwość? Gdzie 

tam. To dowód zaradności, 

sport, emocje, solidarność. 

Przeżyć szkołę bez 

ściągania - niemożliwe. 

    W USA zdaje  się m.in. 

"take-home exam" - 

egzamin pisany nie we 

wspólnej sali, ale we 

własnym pokoju. 

Samodzielnie - bez 

książek, notatek, 

internetu, chociaż 

podręczniki stoją na półce, 
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obok leży laptop, a akademik jest pełen kolegów. 

Gdy dzwoni telefon albo natura wzywa do toalety, zdający rysuje na karcie kreskę 

z dopiskiem "przerwa", zaznacza godzinę, a potem notuje czas powrotu do pracy. 

Kiedy mijają wyznaczone dwie godziny, rysuje kolejną kreskę, pisze: "w tym momencie 

skończył mi się czas", i zamyka arkusz. 

Egzamin w takiej formie pozwala najpełniej sprawdzić umiejętności studenta, bo 

minimalizuje się stres.  

Dla Polaka to abstrakcja. Dla Amerykanina - norma. 

 

*** 

 

Na amerykańskich uczelniach, obowiązuje kodeks honorowy. Składając jakąkolwiek 

pracę, student podpisuje  oświadczenie: "On my honor, I have neither given nor 

received any unauthorized aid on 

this (exam, quiz, paper)". 

"Przysięgam na mój honor, że nie 

otrzymałem ani nie udzieliłem 

żadnej nieautoryzowanej pomocy 

na tym (egzaminie, teście, 

pracy)". 

Uczelniany kodeks zakłada, że 

student oferuje uczciwość, 

wykładowca - zaufanie. I to 

działa. Podobna bezwzględna 

uczciwość panuje w całej 

Ameryce Północnej.  

W Wielkiej Brytanii przez 

program antyplagiatowy przepuszczane jest  wszystko- nie tylko dyplomowe  prace 

studenckie. Wyjątkami są Oksford i Cambridge, gdzie eseje studenta czytają 

absolutne autorytety w danej dziedzinie, osoby, które znają teksty źródłowe jak 

własną kieszeń. 

Na egzaminach nie można mieć telefonu - jeśli student go wniesie, automatycznie jest 

oblewany. Książki czy notatki można mieć podczas "open book exams", bo ten egzamin 

skonstruowany jest tak, żeby wykazać się nie znajomością suchych faktów, ale 

umiejętnością analizy.  

     Amerykanie nie ściągają nigdy, Niemcy rzadko, ale Bułgarzy, Rumuni, studenci z 

Azji i Afryki - na potęgę. 
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Tajemnica tkwi w 

relacji uczeń - 

nauczyciel. W USA 

 i Kanadzie studenci 

zwykle są w 

przyjaznych 

stosunkach z 

wykładowcami, więc  

 w czasie egzaminu 

profesor może wyjść  

z sali i nikt tego nie wykorzysta. W krajach postkomunistycznych, Indiach, Afryce 

stosunek nauczyciel - uczeń jest nadal feudalny. Nauczyciel to nie przyjaciel, to 

władza - a władzę trzeba przechytrzyć. 

Tylko jak potem ufać wiedzy fachowców, skoro zdobyli ją "po koleżeńsku"? I jak 

wierzyć inżynierom, lekarzom, politykom, skoro uczciwość nie weszła im w krew 

jeszcze w szkole? 

 
 

( Przedruk z: wyborcza.pl, z dn.20.06.2015, fragmenty, tytuł zmieniony) 

 
KJ 
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Projekt pt. „Staż zagraniczny- alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych  

 i osobistych mobilnych  pracowników” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym 

uzyskanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. UMOWA: 2015-1-PL01-KA102-014982 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych na stażach zagranicznych w Niemczech 

 

Zespół Szkół Technicznych w Nysie już po raz trzeci realizuje projekt zagranicznych 

staży zawodowych dla uczniów technikum. Projekt  mobilności pt. „Staż 

zagraniczny- alternatywna droga doskonalenia kompetencji zawodowych i 

osobistych mobilnych pracowników” realizowany będzie przez 24 miesiące, w 

okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 roku, przy wsparciu finansowym 

uzyskanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +  

( 52400 €). Partnerem projektu jest Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 

Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. 

 

W ramach realizacji projektu 16-osobowa  grupa uczniów  technikum 

budowlanego pod opieką dwóch opiekunów, od 8 do 21 listopada 2015 r. 

wykonywała zadania zawodowe z zakresu tworzenia elementów suchej zabudowy 

oraz robót tapeciarskich w nowoczesnym centrum kształcenia we Frankfurcie, a czas 

wolny spędziła na zwiedzaniu Berlina i regionu Brandenburgii. 

Już wiosną przyszłego roku kolejna 16-osobowa  grupa uczniów  technikum 

architektury krajobrazu będzie uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym 

z zakresu budowy małych obiektów architektury krajobrazu. 

Udział młodzieży w projekcie to nie tylko wyjazd na dwutygodniowy staż 

zawodowy, ale także zajęcia przygotowawcze m.in. z języka niemieckiego, 

przedmiotów zawodowych czy komunikacji interpersonalnej. Po powrocie 

uczestnicy  wypełniają  ankiety, raport, przygotowują prezentacje, biorą udział w 

konkursach, warsztatach, konferencji i innych formach dzielenia się zdobytą wiedzą 

i doświadczeniami. Udział w projekcje to doskonała możliwość rozwoju na różnych 

płaszczyznach edukacji.                                                           Angelika Bartoszek-Koza 
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 Karbala 

 produkcja:  Polska, film wojenny, reż. Krzysztof 

Łukaszewicz  

 

W kwietniu 2004 roku, w irackim mieście 

Karbala rozegrała się największa bitwa  

 z udziałem polskich żołnierzy od czasów II 

wojny światowej. Dramatyczną obronę 

ratusza, którą nazwano później „bitwą o City Hall” możemy obejrzed właśnie w filmie Krzysztofa 

Łukaszewicza . 

Film Karbala opowiada o obronie miejscowego ratusza - City Hall, w której brało udział około 30 

polskich i 20 bułgarskich żołnierzy. Grupa dowodzona przez kapitana Grzegorza Kaliciaka przez 

trzy dni odpierała zaciekłe ataki irackich rebeliantów, którzy tylko pierwszej nocy stracili około 80 

ludzi . Polacy odnieśli jedynie niegroźne obrażenia. Przez wiele lat wydarzenia te owiane były 

tajemnicą i dopiero cykl reportaży w prasie ujawnił, że oficjalna wersja, wg której to iraccy 

policjanci obronili ratusz - nie ma nic wspólnego z prawdą. Wielu uczestniczących w bitwie 

żołnierzy wciąż nie doczekało się żadnego odznaczenia czy uhonorowania za swoją postawę w 

boju. To właśnie film Łukaszewicza stara się oddad hołd im i wszystkim innym służącym w Iraku. 

Obraz jest  bardzo wiarygodny. Ekipa częśd zdjęd nakręciła w Jordanii, a samą bitwę w… 

Warszawie na Żeraniu. Film bardzo trafnie odtwarza rzeczywistośd służby polskich żołnierzy w 

Iraku podczas pierwszych zmian. 

Sceny batalistyczne przewijają się przez film w dobrych proporcjach. Widzimy trudne decyzje, 

paraliżujący strach pod gradem kul, iracką codziennośd - żywe tarcze, zamachowcy samobójcy, 

pułapki na drogach. Ten film warto zobaczyd. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                               KJ 
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Humor z zeszytów szkolnych: 

 Kurtyna opadła w górę. 

 Adam Mickiewicz pisał, pisał,  

aż umarł. 

 Stopniowanie przymiotników: 

Głupi- Głupszy - Dno. 

 Ignacy Krasicki wysypywał bajki  

z rękawa. 

 Szopen znał się na muzyce,  

a szczególnie na fortepianie. 

Biblioteka zawsze po drodze!   Nie mijam, 

wchodzę!… 

 

Nagroda Nike 2015 dla Olgi 

Tokarczuk. "Księgi Jakubowe" 

książką roku!   

To się teraz czyta….… 

Jesieo zawitała do nas już na dobre, a 

jak wiadomo to pora roku niezwykle sprzyjająca Książkoholikom … 

W naszej bibliotece, wśród nowości polecamy szczególnie: 

 Miłość we Wrocławiu - to trzynaście niezwykłych portretów Wrocławia. 

 Miasto popiołów - C. Clare, To sukces literacki, jedna z najlepszych serii dla młodzieży.  

 Top modelka - R. Green, Współczesna powieśd chorwacka osadzona w realiach mody. 

 Ślepnąć od świateł - J. Żulczyk, Zagadkowa, dynamiczna miejska odyseja, pełna zaskakujących zwrotów 

akcji i splotów wydarzeo, skłaniająca do zastanowienia, co znaczą w dzisiejszych czasach podstawowe 

wartości: miłośd, przyjaźo czy wiernośd. 

 Ołtarz kości - P. Carter, Ciekawa tematyka i dynamiczna akcja z pewną nutą magicznej tajemnicy. 

 Życie mimo wszystko - Christiane F., Autorka mówi o swoich życiowych wzlotach i upadkach.... 

 Piekło siedemnastolatki - B. Samson, Wzruszająca, a przede wszystkim poruszająca bardzo ważny 

temat – narkomanii wśród młodzieży. 

 Przekleostwa miłości - A. Shreve, Porusza trudny temat przemocy w rodzinie widziany od strony 

kobiety. 
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We wrześniu, biblioteka szkolna zaprosiła wszystkie klasy na lekcje biblioteczne: 

Biblioteka szkolna - jako warsztat pracy ucznia. Pierwszoklasiści mieli okazję 

zapoznad się z funkcjonowaniem naszej biblioteki, dowiedzieli się kiedy i jak 

korzystad z zasobów bibliotecznych, a także mieli możliwośd zgłoszenia tytułów 

nowych książek do zakupu.  

  - Halina Chowałko 

Kącik Fryzjerski 

Modne fryzury na jesieo-zimę 2015/2016 

Przygotujcie się z nami na nadchodzący sezon jesieo zima 2015/2016. Poznajcie 

najciekawsze trendy we fryzjerstwie. 

Trendy cięcia 

Nadal modne są długie włosy. Najmodniejsza fryzura w tym 

sezonie to delikatne, jakby niedbałe fale (najczęściej) z 

przedziałkiem na czubku głowy. Uczesanie pasuje do każdej 

stylizacji, obojętnie, czy wybierasz się na imprezę czy 

spotkanie  

z przyjaciółmi.  

Nadal modny będzie lob, czyli cięcie, które w zeszłym sezonie pokochało wiele 

modelek i sławnych aktorek. Na pokazach lob pojawił się w przeróżnych odsłonach: 

z grzywką i bez, delikatnie pofalowany czy utrzymany w 

stylu retro. 

Pamiętajmy, że w tym sezonie czeszemy się na bok. 

Wybierzmy tylko swój lepszy profil i gotowe. To idealne 

rozwiązanie dla osób z wysokim czołem, o okrągłej 

twarzy, z symetrią. Ten typ fryzury ukryje wszelkie nasze 

niedoskonałości. 
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Modne również będą grzywki. Jednak to od nas zależed 

będzie jej długośd, zaokrąglenie i ostateczny wygląd. Warunek 

jest tylko jeden – ma pasowad do owalu twarzy. 

 

 

 

 

W sezonie jesieo-zima będą także rządzid warkocze. W tym przypadku do wyboru 

mamy klasyczne francuskie warkocze zaplatane wokół głowy, subtelne warkoczyki 

przebijające się gdzieniegdzie lub plecione z boku . 

 

 

 

 

 

To wszystko na temat trendów we fryzjerstwie na jesieo-zimę 2015/2016.  

Co przypadło wam do gustu? Na jaką fryzurę lub uczesanie się zdecydujecie? 
                                                                                                                                         AB 

 

 

http://www.mowimyjak.pl/styl-zycia/moda-i-uroda/jakie-fryzury-beda-modne-w-sezonie-jesien-zima-20142015,14_73663.html
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SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 

 

  Kalendarz imprez kulturalnych 
 październik - grudzień 2015 
 
 

17 października  - Koncert zespołu ''Raz, Dwa, Trzy", 
 
6 listopada - Festiwal Pieśni Niepodległej, 
 
14 listopada - Kabaret pod Wyrwigroszem, 
 
20 - 21 listopada - XXXIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny 
"Proscenium", 
 

4 grudnia - Dni Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej, 
 
18 - 24 grudzień - Jarmark Bożonarodzeniowy. 
 
 
 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie.                                                                         

 
 
 
 
 
 

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

Zespół redakcyjny:  Klaudia Jelcz, Ola Myczewska, 
 

Skład komputerowy: M. Kruk-Cieślik 
 

Opiekunowie pisma: mgr  Marta Kufieta,  

http://www.nysa.eu/

