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Witamy …    
 

 Naszym jesiennym numerem chcielibyśmy powitać Was w nowym roku 
szkolnym. Mamy nadzieję,  że wypoczęliście przez te wakacje i wróciliście pełni 
zapału do szkoły. W tym roku szkolnym, tak samo jak i w poprzednich latach czekają 
na was różne konkursy, zawody sportowe, wyjścia do kina, czy wycieczki - te małe 
 i duże. 

Postaramy  się Wam przedstawić co wydarzyło się w ZST tej jesieni, które 
wydarzenia i akcje  były godne uwagi .  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dzieo Budowlaoca w ZST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 października 2014r. w auli szkolnej odbyła się uroczystośd z okazji „Dnia 
Budowlaoca”. 
W ten dzieo świętowali nie tylko „budowlaocy”, ale także bardzo związani  
z budownictwem, „architekci krajobrazu” i „geodeci”. Uroczystośd przygotowali 
uczniowie czwartej, trzeciej i drugiej klasy Technikum Budowlanego i Technikum 
Architektury Krajobrazu pod nadzorem nauczycieli z komisji przedmiotów zawodowych 
budowlanych. 

Uczniowie starszych klas przybliżyli młodszym kolegom zawód budowlaoca 
 i architekta krajobrazu. Opowiedzieli czym zajmują się podczas zajęd na budowie,  
w ogrodnictwie czy podczas lekcji w pracowni budowlanej. Geodezję i zawód geodety 
ciekawie  przedstawił nauczyciel przedmiotów geodezyjnych. 
Uczniowie klas pierwszych mieli też okazję zmagad się z pytaniami dotyczącymi  
 budownictwa, i nie tylko. Podczas „Quizu Budowlanego” wszyscy wykazali się dobrą 
orientacją w tej dziedzinie, ale też uświadomili sobie ile jeszcze nauki przed nimi. 
W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy 4TA ze skeczem „Drzwi”. 
Uroczystośd zakooczyła Pani Dyrektor Henryka Sępek kierując ciepłe słowa do 
świętujących. 

Opracowała HD 



 
 
 

5 listopada 2014r. 
W ZST Nysa odbył 
się uroczysty apel 
pt. „Bohaterom 
niepodległości” 
poświęcony 
pamięci  Augusta 
Emila Fieldorfa ps. 
"Nil" oraz VII 
Festiwal Pieśni 
Patriotycznej, 
 w którym udział 
wzięli uczniowie 
naszej szkoły. 

 

I miejsce w Festiwalu zajęła Kamila Opiela z klasy 2u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



II miejsce zajął zespół z klasy 1KB 

 

 
 
III miejsce zajął 
zespół z klasy 3 U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   

 
W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach 
odprawiane msze w intencji ojczyzny. Od upadku komunizmu w 1989, co roku w stolicy 
dla upamiętnienia święta kilka tysięcy chętnych bierze udział w Biegu Niepodległości. 

 
 
 

                                                                                                                                       Organizatorzy: 
A. Hasiak, M. Kufieta, M. Kruk-Cieślik oraz Samorząd Szkolny 

 



Co słychać w naszym 

wolontariacie?  
  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". 
Jan Paweł II 
 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,  
uczniów - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. 
Wykorzystując otwartośd i ciekawośd świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można  
odcisnąd dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. 
Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się  
wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieśd bezinteresowną pomoc,  
służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. 
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywnośd wpływa pozytywnie na rozwój ich  
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 
Szkolny wolontariat zakłada: 

 działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu, 

 dobór właściwych metod motywujących wolontariuszy do pracy na rzecz innych, 

 przygotowanie młodzieży do bycia wolontariuszami, 

 wspieranie i organizowanie inicjatyw oraz akcji ukierunkowanych na pomoc potrzebującym, 

 kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

 kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, 

 kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu zainteresowao 
uczniów ZST w Nysie, 

 kształtowanie właściwych postaw prospołecznych oraz obywatelskich w tym wrażliwości, 
otwartości i solidarności u uczniów.  

Harmonogram pracy szkolnego wolontariatu: 
- Zbiórka karmy i artykułów dla bezdomnych zwierząt - akcja, która zakooczyła się 14 listopada, zebrane 
artykuły zostały przekazane do  Nyskiego Pogotowia Opiekuoczo-Adopcyjnego „Łapa”. 
 - Zbiórka najpotrzebniejszych artykułów dla dzieci  z Domu Dziecka w Paczkowie. 
(żele pod prysznic, chusteczki nawilżające, szampony, mydło w płynie, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, 
pisaki, długopisy, słodycze). 
-Udzielanie wsparcia w nauce podopiecznym- dzieciom korzystającym  
z pomocy OPS w Nysie. 
- "Pola Nadziei"- akcja Żonkil! - kwesta wolontariuszy na rzecz 
podopiecznych nyskiego hospicjum. 

 
Opiekun E. Machaczek -Antkowicz 

 



 
 

                                                                                  
 

 
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 
 

Leonardo da Vinci- konferencja podsumowująca 
 

W dniu 6 listopada odbyła się konferencja 

podsumowująca realizację projektu 

pt. „W europejskim stylu – aquaflora  

i hydrotechnika w ogrodzie”, 
którego autorkami są: Anna Lewicka, Magdalena 

Broszkiewicz i Angelika Bartoszek-Koza. 

Dzięki  realizacji projektu mobilności, którego 

dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki wynosiło 157 616 zł, dwudziestu uczniów 

technikum architektury krajobrazu wraz z dwoma 

polskimi opiekunami w dniach od 5.05 do 16.05 

odbyło  dwutygodniowy staż zawodowy 

we Frankfurcie, w nowoczesnym centrum 

kształcenia zawodowego. 

Głównym założeniem wyjazdu było poszerzenie kompetencji zawodowych, językowych 

 i międzykulturowych uczestników stażu, poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą.   

Zakres tematyczny projektu dotyczył  zagadnień  z obszaru urządzania i pielęgnacji ogrodów, 

ukierunkowanych przede wszystkim 

na budowę małych obiektów 

architektonicznych: oczek wodnych  

i stawów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
W konferencji podsumowującej 

realizację projektu wzięli udział 

uczestnicy, którzy przedstawili 

sprawozdanie ze stażu, podzielili się 

swoimi doświadczeniami 

 i wrażeniami z wyjazdu. Podczas 

konferencji można było również 

obejrzeć nagrodzone prace  

w konkursie na koncepcyjny projekt 

zagospodarowania ogrodu 

przydomowego z elementem wodnym. 

Prace te zostały wykonane przez 

beneficjentów projektu pod kierunkiem 

architekta Ewy Matras- nauczyciela przedmiotów zawodowych. 

 

Informacji nt. głównych celów  

i założeń projektu oraz sprawozdania 

uczestników wysłuchała dyrekcja, 

nauczyciele, administracja oraz zaproszeni 

goście: Kazimierz Darowski- naczelnik 

Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa 

Powiatowego, Danuta Zając- wicedyrektor 

ZSiOP,  Małgorzata Makaryk- wicedyrektor 

ZSE, Irena Suliga- przedstawiciel Cechu 

Rzemieślników i Przedsiębiorców 

w Nysie oraz przedstawiciele lokalnych 

mediów. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A.B-K. 

 



 
Wszystkie Kolory Świata      
 

Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pokazać 

dzieciom, że pomaganie może być przyjemne? 

Celem projektu jest: 

 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, 

 pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, 

 zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. 

Zapraszamy serdecznie do trzeciej odsłony jednej z najbardziej znanych,  kampanii UNICEF na świecie! 

W Polsce projekt był już realizowany z powodzeniem dwukrotnie. W obu edycjach wzięło udział ponad 

1700 placówek edukacyjnych!  

Dlaczego warto wziąć udział w kampanii? Odpowiedź wydaje się oczywista! Poza fantastyczną 

zabawą towarzyszącą szyciu laleczek  przyczyniają się Państwo do poprawy losu setek tysięcy dzieci 

 na świecie. Dzięki zaangażowaniu szkół i przedszkoli udało się pozyskać ponad 1, 1 miliona złotych  

na ratowanie życia dzieci w Sierra Leona i Czadzie. Bez Państwa udziału setki tysięcy dzieci nie 

otrzymałyby ratujących życie szczepionek. UNICEF dziękuje 

w ich imieniu. Jednocześnie zachęcamy kolejny raz do włączenia się w ogólnoświatową pomoc 

dzieciom. 

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki 

te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na 

świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą kraj pochodzenia dla 

wykonanej przez siebie laleczki, a przez to określą kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które 

umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanych 

w szkole imprez, spotkań, festiwali etc. Każdy z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się 

wybraną laleczką w zamian za przekazanie darowizny 

na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie Południowym. Minimalna kwota darowizny 

w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego 

dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku 

dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu 

życia.  

Etapy projektu: 

1. Podróż przez kontynenty – dzieci podczas 

zajęć, bądź w formie pracy domowej, wybierają 

kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka, 

zbierają jak najwięcej informacji o geografii 



kraju, a także o jego mieszkańcach: 

zwyczajach, kulturze, itp. 

2. Przygotowanie laleczek przez 

uczniów – uszycie laleczki jest 

niezwykle proste! W oparciu o szablon 

wysłany przez UNICEF dzieci 

przygotowują swoje charytatywne 

laleczki, które ubiorą i przyozdobią  

w sposób odpowiadający kulturze kraju, 

który wcześniej wybrały. 

3. Wystawa laleczek w szkole – 

podczas specjalnego wydarzenia 

odbędzie się prezentacja laleczek. 

 Na ten dzień dzieci zaproszą rodziców, 

dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, 

zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku z Sudanu Południowego, 

przekazując na ten cel darowiznę. 

4. Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”- każda realizująca projekt szkoła, 

będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest 

koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. 

Pomaganie jest przyjemne. 
Przekonaj się! Uszyj laleczkę, daj 
dzieciom nadzieję! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samorząd Szkolny 



Biblioteka zawsze po drodze!   Nie mijam, wchodzę!… 

Nagroda literacka NIKE 2014 

5.X.2014r. Karol Modzelewski otrzymał nagrodę 

literacką NIKE za książkę: „Zajeździmy kobyłę 

historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca.” 

NIKE to nagroda za najlepszą książkę roku. 

Laureatami nagrody zostali m.in.: Czesław Miłosz, 

Wiesław Myśliwski, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk, 

Joanna Bator. 

Nasze propozycje czytelnicze na długie jesienne wieczory 

Zawsze warto przeczytad ciekawą książkę, a jesieo jest do tego najlepszą 

okazją. Oto nasze propozycje: 

1. „Złodziejka książek” (Markus Zusak), fascynująca opowieśd  

o przyjaźni i człowieczeostwie w czasach Hitlera. 

2. „Zostao, jeśli kochasz” (Gayle Forman), poruszająca książka o dającej 

wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miejsca 

na ziemi. 

3. „Miłośd rano, miłośd wieczorem” (Maria Nurowska), to opowieśd  

4. o uczuciach, które potrafią przetrwad długie lata; o historii, która 

staje im na przeszkodzie, i o męskiej przyjaźni, której nie zniszczą 

przeciwności losu. 

5. „Wschód” (Andrzej Stasiuk), niezwykły zapis podróży na Wschód – 

podróży we wspomnienia, do obrazów z dzieciostwa. Opowieśd  

o tęsknocie, pragnieniu i strachu. 

6. „Achaja” (Andrzej Ziemiaoski), to obowiązkowa pozycja dla każdego 

miłośnika gatunku. Jest doskonała, pełna głębi, artystycznie bogata, 

napisana z poczuciem humoru, inteligentna. 

 
 

 

 

We wrześniu uczniowie klas 

pierwszych zostali zaproszeni 

na lekcje biblioteczne – 

„Biblioteka – jako warsztat 

pracy ucznia”. Lekcje te są 

jedną z podstawowych form 

dostarczania informacji  

o funkcjonowaniu, zbiorach 

 i ofercie biblioteki. Uczą także 

korzystania ze źródeł oraz 

pozyskiwania potrzebnych 

informacji. 

Humor biblioteczny 

- Panie hrabio, złodziej  
w bibliotece! 
- Tak Janie, a co czyta? 
 

Konkurs na ilustrację  

do ulubionej książki 

ROZSTRZYGNIĘTY. Zwyciężyła 

Adrianna Styrcz z kl. IV TK. 

Gratulujemy!

  

Ilustracja do książki 

„Malowany Człowiek” (Peter 

V. Brett) 

 

----- >>> Nie masz jeszcze wszystkich podręczników? 

Przyjdź do biblioteki. Kiermasz używanych 

podręczników ciągle trwa.  

Halina Chowałko 

 



„Bogowie” – nasza recenzja filmu     

Gatunek : dramat , biograficzny ;                            
Produkcja : Polska  
Reżyser : Łukasz Palkowski 
Scenariusz : Krzysztof Rak 

Film opowiada o życiu profesora Zbigniewa 
Religi, który dokonuje pierwszego udanego 
przeszczepu  serca. 

W warstwie narracyjnej mamy tu historię tego , 
jak legendarny kardiochirurg pokonał 
przeszkody stojące na drodze  
do przeprowadzenia w Polsce operacji 
przeszczepu serca . Rzeczywistość rzuca mu pod nogi kłody . Kardiochirurg 
przeżywa kolejne porażki jednak dzielnie stara się dopiąć swojego wielkiego celu 
. Główną rolę gra Tomasz Kot . Aktor nie przerysowuje swojej postaci . 
Dokładnie oddaje gesty, ruch i charakterystyczne grymasy lekarza – tworzy 
wyrazistego bohatera, którego obserwujemy w życiu prywatnym i zawodowym. 
Religa przechodził ciężkie okresy po nieudanych zabiegach przeszczepu , co też 
możemy zobaczyć na filmie . 
Film ukazuje realizm pracy chirurgów , widzimy na nim operacje , walkę lekarzy 
o to, żeby zakończyły się one sukcesem . Wiele sytuacji rozgrywa się tutaj  
na granicy życia i śmierci . Lekarze i pacjenci przeżywają wiele dylematów 
moralnych . Film ten warto zobaczyć . 

 
 
Kadry z filmu „Bogowie” 

 

 

 
 

 

 

 

 
J.K 



Poradnik nie tylko dla maturzysty, 

czyli jak się lepiej uczyć ? 

Dla niejednego maturzysty sen z powiek spędza 

duża ilość materiału do zapamiętania , wszak 

matura już za pasem . 

Zacznijmy od przyswojenia sobie technik 
szybkiego czytania , gdyż wiadomo ,  

że czytamy za wolno .  
Oto przyczyny tego stanu rzeczy : 
 wypowiadanie w myślach przeczytanych słów ; 
 patrzenie punktowe ; 
 brak skupienia ; 

 
Jak zwiększyć szybkość i skuteczność czytania , podam kilka rad , które Ci  
w tym pomogą : 

 określ czas , jaki przeznaczasz na czytanie , oraz wyznacz sobie cele , pytaj : czego 
szukam ? jakich informacji potrzebuję ? co będzie dla mnie najważniejsze ? 

 czytaj ze wskaźnikiem ( zwiększysz efektywność czytania nawet o 40 % ) , wystarczy 
własny palec , którym możesz przesuwać pod każdym czytanym wersem ; 

 w większości wypadków 80 % wartości książki znajdziesz w 20 % jej objętości  
nigdy nie czytaj książki , zwłaszcza „zawodowej” od deski do deski , bo nie wszystko  , 
co w niej zawarte  , jest Ci naprawdę potrzebne . Najpierw przejrzyj spis treści , 
przeczytaj wnioski , zajrzyj do wprowadzenia i wróć jeszcze raz do wniosków  . Potem 
przekartkuj książkę w poszukiwaniu najbardziej interesujących fragmentów ; 

 czytaj z wyobraźnią – małymi fragmentami , jak najczęściej zadając sobie pytania : co ja 
tu widzę , słyszę i czuję ? staraj się zrozumieć tekst ; 

 czytaj emocjonalnie i refleksyjnie , często pytaj  : czy chodzi o to , że…?, i sam sobie 
odpowiadaj , nie stroniąc od porównań , określeń i metafor ; 

 notuj za pomocą map myśli ( zapisuj schematy , które wynikają z czytanego tekstu ) ; 
 wywietrz pokój , włącz właściwe światło , zadbaj o ciszę i spokój ; 

Po tym treningu opanujesz sztukę szybkiego czytania . 
 

     Szybkie czytanie to jeszcze nie wszystko , musimy jeszcze nauczyć się uczyć . 
 

 
 
 



Oto kilka porad dla tych , którzy chcą skutecznie uczyć się i skrócić czas nauki : 
1. etap pierwszy – przygotowanie , odpręż się , uspokój umysł , przekartkuj książkę , 

Twój cel to zaznajomić mózg ze strukturą książki i dać mu ogólne „poczucie całości”, 
określ czas jaki chcesz poświęcić na dalszą lekturę , zaznacz zakładką  , ile materiału 
chcesz przerobić ; 

2. etap drugi – czytanie właściwe , przejrzyj ogólnie cały wybrany materiał  , zacznij  
od spisu treści  , przejdź do tytułów rozdziałów , nagłówków  , podkreśleń , streszczeń , 
podsumowań, przeczytaj wnioski, obejrzyj rysunki, tabele, wykresy . W ten sposób 
określisz główne elementy bazowej mapy myśli: tytuł – obraz centralny – i główne 
ramiona – słowa klucze . Zaznacz je na osobnej kartce . Teraz przeczytaj to co pominąłeś 
w kroku poprzednim  , zwracając uwagę na początek i koniec rozdziałów  , 
podrozdziałów i akapitów. Uzupełnienia 
wprowadź na mapę bazową . Przejdź do kolejnych 
, mniej znanych partii materiału . Nie trać czasu na 
wgryzanie się w trudne fragmenty  .  
Po zaznajomieniu się z całością książki zrozumiesz 
je o wiele łatwiej i szybciej  . Wprowadzaj kolejne 
szczegóły na mapę główną . Przegląd końcowy – 
doczytaj do końca wszystkie interesujące wątki, 
które pojawiły się w trakcie lektury i wspomniane 
wcześniej najtrudniejsze fragmenty . Sprawdź czy 
znajdujesz odpowiedzi na pytania  , które 
postawiłeś sobie wcześniej . 

3. etap trzeci – powtórka , na podstawie mapy 
bazowej zrób mapę właściwą , uporządkuj całość . 
Zrób 10 – minutową przerwę, po czym narysuj z 
pamięci mapę właściwą , porównaj ją z oryginałem 
, popraw lub uzupełnij . Odpocznij. Prześpij się , 
posłuchaj muzyki , idź na spacer . Jeśli to możliwe, 
przejrzyj mapę właściwą przed snem. Dodaj nowe 
skojarzenia, jeśli przyjdą Ci na myśl.  
Rysuj, przypominaj sobie swoją mapę na drugi 
dzień, jeszcze raz po tygodniu, wreszcie po miesiącu, stale uzupełniając ewentualne 
braki. Zaplanuj te powtórki , zaznaczając stosowne dni w kalendarzu . Jeśli masz więcej 
map myśli, zrób sobie specjalny regał, szufladę i dla każdej z nich zaznaczaj fiszkami 
daty kolejnych powtórek . Ostatnią powtórkę zrób tuż przed czekającym Cię 
egzaminem . Tylko pozornie jest to czasochłonne . Przecieranie śladów pamięciowych 
w odpowiednich odstępach nie pozwala mózgowi zapomnieć i w rzeczywistości skraca 
do minimum czas potrzebny na opanowanie pożądanej wiedzy . 

A.M 
 

 



Kącik Fryzjerski 
 
Trendy jesień zima 2014r. 
 
W sezonie jesieo/zima 2014-2015 wiodących będzie - kolor szary, motyw kratki na oversizowych fasonach, 

romantyczne falbanki, a także futra w każdym wydaniu i wariacje na temat wzoru skóry węża oraz inne 

motywy zwierzęce. Wiodącymi kolorami będzie: szary, biały różowy, niebieski, żółty, zieleo i czerwony. 

 

 

Powrót  lat 60 
 
Jesienią i zimą 2014/2015  nosimy grzeczne 

sukieneczki pod szyjkę, ubrania z kołnierzykami, 

kreacje o długościach mini i eleganckie płaszcze 

pudełkowe. Do tego charakterystyczne dla tej dekady 

printy, ogromne guziki i wysokie kozaki. 

 

TRENDY WE FRYZURACH JESIEŃ ZIMA 2014/2015 

Fryzury na ten okres, lansowane przez projektantów, zaskakują różnorodnością form, dzięki 

czemu na pokazach znajdziemy prawdziwy przekrój fryzjerskich inspiracji. Jest retro, barok oraz 

bardziej współczesne odsłony wybiegowych uczesań.  

 



Dowcipy o fryzjerach:  

 Zarozumiały młokos pyta fryzjera: - Czy pan już 

kiedykolwiek kogoś strzygł? - Owszem. Gdy byłem 

młodzieńcem, strzygłem barany i dziś, po tylu latach, 

przytrafił mi się jeden. 

 Na ulicy Kowalski pyta przechodnia: - Jak trafić do fryzjera? - Pójdzie pan 

prosto, potem skręci w lewo, a dalej poprowadzą pana ślady krwi  

na chodniku. 

 Jaka jest różnica między Urzędem Skarbowym a zakładem fryzjerskim?  

- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej. 

 Klient pyta fryzjera: - Czy będzie mnie pan golił tą samą brzytwą co wczoraj? - 

Tak. - To poproszę o narkozę. 

 Czyj zawód jest trudniejszy: fryzjera damskiego czy męskiego? - Damskiego, 

bo oprócz tego że strzyże, robi trwałą i modeluje, to jeszcze musi słuchać 

plotek. 

 16-letni młodzieniec przychodzi do fryzjer i siadając na fotelu, mówi: - 

Golenie. Fryzjer wszystko przygotował, ale nie zaczyna golenia. - Na co pan 

czeka? - Na zarost. 

 Fryzjer do klientki z tłustymi włosami: - Strzyżenie, czy wymiana oleju? 

 

   
 

http://gry-dla-dziewczyn.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-dla-dziewczyn/11987/fryzjer
http://gry-dla-dziewczyn.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-dla-dziewczyn/11987/fryzjer
http://gry-dla-dziewczyn.humoris.pl/darmowa-gra-flash-online-dla-dziewczyn/11987/fryzjer


SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 

  Co ciekawego  dzieje się w Nysie?  
  
   Jeśli nie masz co robić lub masz wolną chwilę - sprawdź to: 

 
  29.11.2014 18:00- Stare Dobre Małżeostwo - Koncert legendarnego zespołu! (cena 40 zł). 

 26.11.2014, 11.00 / start: Bastion św. Jadwigi / udział bezpłatny - wymagane zgłoszenie 
Zapraszamy na kolejny Dzieo z Eichendorffem. Wycieczka z przewodnikami przybliży życie 
 i twórczośd znanego poety zakochanego w Nysie. 
W dniu 26 listopada br. mija 157 rocznica śmierci Josepha von Eichendorffa. Aby uczcid pamięd 
poety Centrum  Informacji Turystycznej w Nysie przygotowało dla Paostwa imprezę turystyczną 
pn. “Dzieo z Eichendorffem”. 
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 25 listopada br.  Po szlaku oprowadzad 
będą licencjonowani przewodnicy - Krystyna Dubiel i Marcin Nowak. 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 77 433 49 71. 
Udział w imprezie jest bezpłatny!  
 

 27-28.11.2014 9.00 -XXXII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRALNY "Proscenium"/ sala 
widowiskowa NDK / wstęp wolny 
 

 13.12.2014, 17.00 i 20.00 - Kabaret Neo-nówka - "Pielgrzymka do miejsc śmiesznych" / sala 
widowiskowa Nyskiego Domu Kultury / bilety: parter 80 i 100 PLN, balkon 70 PLN 
 

 
 

  
 

 
Zapraszamy serdecznie.                                                                         

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