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Już niedługo upragnione wakacje……. 

 
W tym przedwakacyjnym numerze chcielibyśmy przedstawić najważniejsze 

wydarzenia szkolne, pochwalić się tym co działo się w tym kwartale. Zaprosimy 

Was do korzystania z oferty miasta dotyczącej spędzania czasu wakacyjnego. 

 

Największym naszym sukcesem jest 3 miejsce 

w wojewódzkim konkursie na najlepsza 

gazetkę lub blog szkolny w pionie szkół 

średnich. Konkurs organizowała 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w 

Opolu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 

28 maja 2014r. 

 w kinie Helios . 

Został doceniony Nasz profesjonalizm, 

pracowitość, pomysłowość i dobór tekstu. 

Mamy świadomość, że jest jeszcze wiele pracy 

przed nami, aby osiągnąć perfekcję. 

Dziękujemy wszystkim czytelnikom za wsparcie 

i pomoc. 

 

Poważnie zainteresowani, znajdą na następnych 

stronach garść cennych informacji… 
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Dzień Matki i Dzień Ojca! 

 

Są to szczególne dni, kiedy dziękujemy  

i wyrażamy szacunek dla swoich rodziców. 

Dni, kiedy pokazujemy im jak bardzo ich 

kochamy, i, że nie wyobrażamy sobie życia bez 

nich. 

Często obdarowujemy ich laurkami, drobnymi 

prezentami i  dążymy do tego , aby czuli się w tym 

dniu szczególnie . 

 Dzień Matki – W Polsce to święto jest 

obchodzone 26 maja. W Polsce Dzień Matki 

obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w 

Krakowie.  Początki święta sięgają czasów 

starożytnych Greków i Rzymian. 

 Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole 

płodności i urodzaju.  

Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii 

pod nazwą ''niedziela u matki,, początkowo składano wizytę w katedrze. Dzień, w którym 

obchodzono to święto, był wolny od pracy.  

Do tradycji należało składanie matce podarunków,  

głównie kwiatów i słodyczy. 

Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. 

 Ponownie zaczęto go obchodzić 

 po zakończeniu II wojny światowej.  

 

 

 

Dzień Ojca - Pierwszy raz Dzień Taty obchodzili mieszkańcy miejscowości Spokane  

w USA 19 czerwca w 1910.  

W Polsce jest obchodzone  

od 1965 roku, podobnie jak 

 w Nikaragui, przypada na 23 

czerwca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Starożytny_Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikaragua
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Biblioteka zawsze po drodze!   Nie mijam, wchodzę!… 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki w bibliotece szkolnej 
odbył się konkurs na recenzję ulubionej książki. Konkurs 
zorganizowały Maria Prus i Jolanta Kręcichwost. Zwycięzcami 
zostali: 

I miejsce Kordian Anusz IV TB: „Drogę Cienia”, a nawet całą trylogię, 
mógłbym nazwać pozycją obowiązkową do przeczytania przez 
wszystkich fanów fantasy. Całość książki czyta się bardzo przyjemnie, 
jest ona bardzo wciągająca i skutecznie zabiera kolejne godziny. 
Zmusza czytelnika, aby zastanawiał się co będzie dalej, nie sposób 
przerwać czytać w dowolnym momencie… (fragment) 

II miejsce: Adrianna Styrcz III TK: „… jestem pod wielkim wrażeniem 
cudu, jaki stworzył Goodkind w „Mieczu Prawdy”. Historia banalna, 
jednak napisana w bardzo inteligentny i przemyślany sposób. Wywiera 
niezapomniane wrażenie … W całej historii przemycił życiowe prawdy, 
czy może raczej drobne rady, które diametralnie zmieniają życie 
czytelnika… „ (fragment) 

III miejsce: Paula Stanny II KB: Książka „Kwiat Pustyni” przedstawia 
prawdziwą historię dziewczynki mieszkającej w Somalii, dziewczynki, 
która musiała przejść bolesną drogę do szczęścia. Dirie opowiada o 
swoim życiu, jakie wiodła na afrykańskiej pustyni. Dla mnie była to 
wstrząsająca relacja, nie miałam pojęcia, że w dzisiejszych czasach 
dzieją się takie niewyobrażalne rzeczy … (fragment)     

 

     

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ Wakacje to wspaniały czas, w którym można odpocząć i się zrelaksować. 
Wybór należy do Was! Zachęcamy do czytania i życzymy miłej lektury! Oto nasze propozycje: 
Przygotowałyśmy kilka wakacyjnych propozycji książkowych. 

  

 

Halina Chowałko 

 

„Kto czyta żyje wielokrotnie” 

Biblioteka szkolna z przyjemnością 

informuje, że w roku szkolnym 

2013/14 najlepszymi czytelnikami  

w naszej szkole są: 

 Patrycja Derkacz III TK 

 Ewa Jaroszyńska III TK 

 Joanna Flik II Z 

 Michał Charczyński II Z 

 Emilia Puda I u 

G R A T U L U J E M Y   :-) 

Konkurs „Podróże Eurofanka” 

zorganizowany przez Halinę 

Chowałko uświetnił 10 rocznicę 

przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. Zabawy europejskie – 

układanie puzzli, rysunki i quizy były 

ciekawym urozmaiceniem lekcji 

bibliotecznej dla IV TK. 
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Recenzja filmu  

Aby wiedzieć, jak było naprawdę !   

„ Powstanie Warszawskie ”, reż. Jan Komasa 

Film „ Powstanie Warszawskie ” to obraz niezwykły .  Niezwykła jest jego fabuła  , 

realizm scen , gdyż powstał z dokumentalnych materiałów archiwalnych nagranych przez 

dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 r. .Film jest pierwszym na świecie dramatem 

wojennym non – fiction . Dzięki nowoczesnej technice  , na czarno – białe obrazy  starych 

kronik nałożono kolor , zlikwidowano drgania , wyretuszowano plamy , zarysowania  .  Dzięki 

tym zabiegom kroniki zyskały inny wymiar  . Sceny , postaci  , często ludzie bezimienni wydają 

się nam bliscy  . Przemawiają swoją autentycznością zachowań  , wyrazem twarzy i oczu . 

Zbliżają  nas do  wydarzeń i ludzi  , których oglądamy na ekranie . Ludzie ci budzą w nas 

szacunek  , podziw i współczucie .   

Film przedstawia Warszawę i jej 

mieszkańców w najbardziej 

dramatycznym okresie wojny –  

w roku 1944 w czasie  walk 

powstańczych, ukazuje dramat 

walczących, ale przede wszystkim 

codzienne życie ludzi, 

borykających się z wieloma 

problemami . Bohaterami stają się 

wszyscy : powstańcy walczący  

z bronią w ręku, lekarze  

i sanitariuszki udzielający pomocy rannym mimo braku leków i środków , dzieci pomagające 

budować na ulicy barykadę , ludzie przygotowujący posiłki  dla powstańców i głodnych 

mieszkańców Warszawy  ,grupy ludzi produkujących broń w warunkach polowych  . Scen jest 

wiele , dzięki nim możemy zobaczyć autentyczny obraz walk i codziennych zmagań 

mieszkańców stolicy . Na początku panuje nastrój nadziei i euforii , mimo ciągłych nalotów 

niemieckich   i bombardowania miasta  . W dzielnicach opanowanych przez powstańców toczy 

się życie . W miarę oglądania kolejnych scen wzrasta dramaturgia wydarzeń , widzimy coraz 

bardziej zniszczone miasto , ruiny , pożary, słyszymy częste odgłosy walk , wycie syren , jęki  

rannych , płacz dzieci . Najbardziej drastyczne sceny to  obrazy ludzi rannych i zmarłych  . 

Podczas oglądania filmu towarzyszy nam głos dwóch operatorów Biura Informacji i Propagandy 

Armii Krajowej , braci : Karola i Witolda  , którzy otrzymali  zadanie dokumentowania 

wydarzeń Powstania .  Twórcy filmu zasługują na najwyższe uznanie .  Warto zobaczyć ten film.  
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Szkoła w akcji! 
W maju nasza szkoła 

brała udział w projekcie 

Centrum Edukacji 

Obywatelskiej  

„ Młodzi głosują 2014 ”. 

W projekcie tym wzięło 

udział 1300 szkół i 151 

271 uczniów  z całej 

Polski . 

 

Celem akcji było : umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w ważnym  , ich 

dotyczącym , publicznym wydarzeniu oraz rozwijanie wiedzy , umiejętności i postaw 

potrzebnych do uczestnictwa obywatelskiego . 

W ramach akcji zrealizowaliśmy wiele działań . Na początku maja ,  przeprowadziliśmy ankiety 

wśród uczniów   nt. Parlamentu Europejskiego . 13 maja  zamieściliśmy artykuł na temat 

projektu „ Młodzi głosują ”w Nowinach  Nyskich .  Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie odbyły 

się zajęcia edukacyjne o roli wyborów w demokracji . Przeprowadziliśmy kampanię 

informacyjną  dla uczniów naszej szkoły . Rozwiesiliśmy w szkole  plakaty nt. wyborów do PE . 

Podczas spotkania w auli szkolnej  przedstawiliśmy historię , zadania i funkcje Parlamentu 

Europejskiego w formie prezentacji multimedialnej  . Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy 

prezentację nt. : wyborów parlamentarnych 2014 r. z informacją o tym jak głosować  , jakie są 

komitety wyborcze i ich programy  , stosując zasadę neutralności politycznej . 

Przeprowadziliśmy także akcję profrekwencyjną w mieście ,  podczas której uczniowie zachęcali 

mieszkańców Nysy do udziału w wyborach poprzez : rozwieszanie plakatów , rozmowy z 

przechodniami i rozdawanie ulotek z informacją kiedy odbędą się wybory i jak głosować . Akcja 

spotkała się z przychylnym odbiorem wśród mieszkańców naszego miasta . Dla wielu z nich 

podobało się to  , że młodzież wyszła z taką akcją do mieszkańców , tym bardziej  dlatego , że 

wielu z nich jeszcze nie głosowało ze względu na wiek , a zachęcali obywateli do czynnego 

udziału w wyborach  . Ich postawa sprawiła , że większość rozmówców zadeklarowała chęć 

udziału w wyborach .  Zwieńczeniem akcji były młodzieżowe wybory do Parlamentu 

Europejskiego , które odbyły się w naszej szkole podobnie jak i w innych szkołach w Polsce  

19 maja 2014 r.  
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Wyniki młodzieżowych 

wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w ZST : 

Nowa Prawica – Janusza 

Korwin Mikke – 31,81 % 

Prawo i Sprawiedliwość – 

18,75 % 

Europa Plus Twój Ruch – 

14,20 %  

Platforma Obywatelska – 

10,79 % 

Solidarna Polska 

Zbigniewa Ziobro – 7,95 % 

Ruch Narodowy – 5,11 % 

Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,11 % 

Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,54 % 

Polska Razem Jarosława Gowina – 1,70 % 

 

Liczba uprawnionych : 314 

Liczba głosujących : 180 

Liczba głosów nieważnych : 4 

Liczba głosów ważnych : 176 

Frekwencja : 57 % 

Ogólnopolskie wyniki wyborów młodzieżowych 

Nowa Prawica – Janusza Korwin Mikke –27,19 % 

Prawo i Sprawiedliwość –21,64 % 

Europa Plus Twój Ruch –13,56 % 

Platforma Obywatelska –12,05 % 

Ruch Narodowy – 5,33 % 

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro –4,18 % 

Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,06 % 

Polskie Stronnictwo Ludowe –3,59 % 

Polska Razem Jarosława Gowina –3,51 % 

Partia Zieloni – 3,31 % 

Demokracja Bezpośrednia – 1,05 % 

Samoobrona – 0,53 % 

Liczba uprawnionych : 249 882    
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Liczba głosujących : 151 271 

Liczba głosów nieważnych : 6 987 

Liczba głosów ważnych : 144 284 

Frekwencja : 60,57 % 

W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie z klas : 2 KB , 3 TK i 3TB . 

Koordynatorami były panie : Magdalena Kruk – Cieślik i Marta Kufieta . 

Uczmy się – działając , gdyż to przynosi największe efekty , twierdzą uczestnicy projektu – 

uczniowie naszej szkoły . 

 

Informacje nt. projektu i jego realizacji w ZST na stronach  internetowych : 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/ 

http://www.mlodzi.ceo.org.pl/relacje/wybory-w-zespole-szkol-technicznych-w-nysie,470 

http://www.mlodzi.ceo.org.pl/relacje/szkola-w-akcji,413 
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Projekt „W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie” 

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: ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37003 

 

Praktyka zawodowa w Niemczech 

Zespół Szkół Technicznych w Nysie w ubiegłym roku szkolnym jako jedyna szkoła  
w powiecie nyskim wygrała  po raz drugi konkurs na projekt kształcący umiejętności 
zawodowe Leonardo da Vinci  . Dzięki niemu uczniowie w maju bieżącego roku  
wyjechali na praktykę do Niemiec . 

 
 
Całość projektu zatytułowanego „ W europejskim stylu – aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie ” jest 
realizowana  w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób 
 kształcących się i szkolących zawodowo . Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym 
uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – maksymalna kwota dofinansowania wynosi : 157 616 PLN . 
Dzięki  realizacji tego projektu  uczniowie z klas drugich i trzecich technikum architektury 
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 krajobrazu od 05 V 2014 r. do 16 maja 
2014 r. , po odbyciu zajęć 
przygotowawczych   m. in.:  kursu 
języka niemieckiego, wykładów  
z realioznawstwa  , warsztatów  
tematycznych zawodowych ,  
przebywali na dwutygodniowym stażu 
w Niemczech .  Uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych  odbywali  
praktykę w ośrodku szkoleniowym 
BFW  we Frankfurcie nad Odrą . 
Program stażu był bardzo bogaty . 
Młodzież  uczestniczyła w zajęciach 
 i warsztatach związanych  ze 
szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych  uczniów technikum architektury krajobrazu takich jak : zakładanie rabat , oczek 
wodnych , planów sadzenia , wybór oraz zakup odpowiednich roślin w profesjonalnym centrum 
ogrodniczym ,  korzystanie z profesjonalnego sprzętu .  
W programie znalazły się także wycieczki rekreacyjne i zawodowe m.in. : wycieczka do  
Lennepark we Frankfurcie , do Berlina, wycieczka do Poczdamu  w którym uczniowie zwiedzali 
zespół parkowo – pałacowy Sanssouci  oraz inne parki i ogrody umieszczone na liście UNESCO. 
Uczniowie i ich rodzice nie ponieśli żadnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na 

praktyce zagranicznej . Szkoła zapewniła dokumenty uprawniające do leczenia za granicą oraz 

opiekę dwóch polskich nauczycieli .Uczestnicy projektu podkreślają , że wyjazd na staż zagraniczny 

przyczynił  się m.in. : do poszerzenia wiedzy , kompetencji zawodowych , zdobycia nowych 

doświadczeń , poznania nowych technologii , poznania ciekawych rozwiązań projektowych , nabycia 

umiejętności , które będą przydatne w przyszłej pracy . Wyjazd wpłynął także  na poszerzenie 

umiejętności 

językowych , 

przyczynił  się do 

tego , że  młodzież 

lepiej poznała  

kulturę państwa w 

którym przebywała .  

 

 

 

 

 

 

Marta Kufieta – Koordynator ds. promocji i upowszechniania rezultatów projektu  
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Wycieczki i wykłady organizowane przez 

STOWARZYSZENIE LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "NA 

JEDNEJ ŁODZI" 

10.07.2014 r. wykład - Spacer po dziejach Nysy. 

Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

11.07. 2014 r. wycieczka - Spacer po dziejach Nysy. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

17.07. 2014 r. wykład - Historia nyskich cmentarzy. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

18.07. 2014 r. wycieczka- Historia nyskich cmentarzy. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

24.07. 2014 r. wykład – Dzieje Nysy, czas Twierdz. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

25.07. 2014 r. wycieczka - Dzieje Nysy, czas Twierdz. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

31.07. 2014 r. wykład - Słynni nysianie. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

01.08. 2014 r. wycieczka - Szlakiem Eichendorffa. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

07.08. 2014 r. wykład - Dzieje Nysy od powojennej odbudowy do czasów dzisiejszych. Miejsce 

Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

08.08. 2014 r. wycieczka po Nysie. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

21.08. 2014 r. wykład - Czar dawnej Nysy. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

22.08. 2014 r. wycieczka - Czar dawnej Nysy. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

18.09. 2014 r. - wykład-Nysa, historia miasta. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

19.09. 2014 r. wycieczka- Nysa, historia miasta. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

25.05. 2014 r. wykład – Nysa Śląski Rzym. Miejsce - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

26.09. 2014 r. wycieczka - Nysa Śląski Rzym. Start - Bastion św. Jadwigi, godz. 16.00 

Przewodnik sudecki Krystyna Dubiel 

Przewodnik po woj. opolskim Marcin Nowak 

Wykłady i wycieczki "DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MUZEUM 
HISTORII POLSKI W RAMACH PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA" 
  
       
 

NAZWA PROJEKTU – NYSA ODKRYTA NA NOWO 
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SZKOLNY KWARTALNIK 

INFORMACYNY  

 

  Co ciekawego  dzieje się w Nysie?  
  

   Jeśli nie masz co robić lub masz wolną 
chwilę  sprawdź to: 
 
  2014-06- 15  niedziela ,   Rynek 

Impreza Herbowa  (wstęp wolny), 
 

 2014-06- 27 i 28  Hip-Hop Festiwal 2014, do Nysy powrócą hip-hopowe 
klimaty, a wszystko za sprawą Hip-Hop Festiwal. Zagrają dla Was m.in. 
Molesta, Cira i Zeus (wstęp wolny), 

 
 2014-07- 18,   Reggae Festiwal 2014, już 18 lipca nysianie poczują rytm 

prosto z Jamajki, a wszystko dzięki Reggae Festiwal, który wpisuje się  
w projekt „Promocja Twierdzy Nysa – wielokulturowego produktu 
turystycznego". Festiwal potrwa dwa dni. Będzie to druga impreza  
z cyklu wakacyjnych koncertów w Nysie organizowanych przez Nyski 
Dom Kultury. 

Na scenie plejada gwiazd, m.in. Bethel, Bakshish, Tabu, Bob One + Bas 
Tajpan, a wstęp na Fort Wodny za darmo! 
 
 2014- 09-20 (sobota, godz. 19:00) Musicalowa Gala Teatru Broadway, 

Taniec, śpiew, porywająca muzyka, entuzjazm, 200 barwnych 
kostiumów, pióra, fraki, suknie - wszystko, co w musicalu najlepsze 
zobaczą Państwo w barwnym widowisku o charakterze musicalowo–
rewiowym w wykonaniu Teatru Broadway.  

W repertuarze największe hity musicalowe i przeboje filmowe klasyki 
światowej z lat 20-tych, 40-tych, 60-tych i 80-tych. Fragmenty z musicali 
“Cabaret”, “Moulin Rouge”, “Chicago”, “Jesus Christ Superstar”, “Hair”, “West 
Side Story” oraz znane songi filmowe wykonywane niegdyś przez Franka 
Sinatrę, Lizę Minelli, czy Jamesa Browna (cena- od 70 do 80 zł). 
 

                                                                                                            Zapraszamy serdecznie.    
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NADCHODZĄ WAKACJE ! 

 

 Już niedługo zakończenie roku 

szkolnego i nasze upragnione wakacje. 

Wielu z Nas wszystko już ma zaliczone  

i z utęsknieniem czeka na wystawienie ocen.  

Inni mają jeszcze mnóstwo zaległości do 

nadrobienia, a jeszcze inni próbują poprawić 

oceny, aby pożegnać rok szkolny ze 

świadectwem z wyróżnieniem. 

Każdy z nas inaczej przeżywa ostanie tygodnie w szkole.  

Pamiętajmy, aby na nadchodzących wakacjach oprócz świetnej zabawy  

i wypoczynku zwracać uwagę na swoje bezpieczeństwo.  

Przecież nie chcemy spędzić ich w szpitalu czy też z gipsem. 

Zwracajmy uwagę na miejsca, w których spędzamy wolny czas.  

Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk. Pamiętajmy o tym, abyśmy nie zostawiali swoich 

rzeczy na pastwę losu. 

 

Rok szkolny dobiega końca, chcielibyśmy w imieniu całej 

redakcji naszej gazetki życzyć Wam miłych, spokojnych, 

bezpiecznych, pełnych słońca i radości uprawnionych wakacji w 

gronie swoich przyjaciół i rodziny.  

 

Życzymy udanego wypoczynku, nabrania sił na kolejny nowy 

rok szkolny, ochoty do nauki i do zawierania nowych 

znajomości. :) 

 Nowy rok szkolny, to przecież nowa przygoda. :) 
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