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Zawitała jesień!  
 

 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. 
 
 
 Jesień to jedna z podstawowych pór 
roku  w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. 
Jesienne dni są coraz krótsze i przygotowują nas do zimowego czasu, a noce coraz dłuższe,  
a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. Niektórym z nas ciężko 
przestawić się na tego typu zmiany.  
Jesień astrologiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu 
przesilenia zimowego. Jesień trwa  pomiędzy 23 września, a 22 grudnia (czasami daty  
te wypadają dzień wcześniej lub dzień później,  
a w roku przestępnym mogą być dodatkowo 
cofnięte o jeden dzień). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak reagują na jesień ludzie?  
 
Człowiek wykorzystuje jesień aby podobnie jak 
zwierzęta przygotować się do zimy. Aby 
zabezpieczyć się przed mrozem, są tworzone 
składy drewna opałowego i węgla.  W wielu 
domach tradycją jest robienie konfitur, 
dżemów, marmolad, soków, kompotów i innych 
smakołyków, aby choć na moment w jesienne, 
chłodne dni przywołać smak lata. 
Większość ludzi uważa, że czas jesienny,  
to smutny czas. Widzą jesień w szarych 
barwach, deszczowych dniach, lecz jesień 
potrafi zaskoczyć kolorowymi barwami, 
ciepłymi dniami, chwilami spędzonymi na 
spacerach w parku, oglądaniu jak wszystko 
wokół się zmienia. 
 

Jak reagują na chłodniejsze 
dni zwierzęta? 
 
Większość zwierząt w trakcie 
jesieni, podobnie jak ludzie 
gromadzi zapasy na zimę. 
Szukają cieplejszego 
schronienia, by zapaść w sen 
zimowy i spokojnie przeżyć 
zimę. 
Ptaki odlatują do cieplejszych 
krajów, gdyż tam mają 
zapewnione pożywienie  
i możliwość przetrwania 
mroźnych dni w Polsce.  
 
 
  

 

 

 

Klaudia Jelcz 
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Halloween  

 

to święto zmarłych, obchodzony nocą 

 31 października,  w Polsce pojawiło się  

w latach dziewięćdziesiątych.  

Głównym symbolem święta jest świecąca  

w środku dynia z wyszczerbionymi zębami.  

Inne popularne symbole to duchy, wampiry, 

czarownice, trupie czaszki itp. Druidzi (kapłani 

celtyccy) wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała 

się granica między zaświatami a światem ludzi 

żyjących, zaś duchom, zarówno złym,  

jak i dobrym, łatwiej było się przedostać  

do świata żywych. Duchy przodków czczono  

i zapraszano do domów, złe 

duchy zaś odstraszano. 

Ważnym elementem obchodów Samhain było również palenie 

ognisk. Na ołtarzach poświęcano bogom resztki plonów, 

zwierzęta i ludzi. Paląc, chciano dodawać słońcu sił do walki  

z ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały się tańce 

śmierci.     A  

Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów 

czarne stroje oraz duże rzepy, ponacinane na podobieństwo 

demonów. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się 

zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. 

Czarownice w towarzystwie czarnych kotów przepowiadały przyszłość.  

 

    Młodzież oprócz organizowania domowych imprez, często odwiedza tzw. straszne 

farmy (ang. scary farm), czyli zaadaptowane na ten cel duże przestrzenie, gdzie 

tworzone są specjalne scenerie, wyglądające niczym wystrój planu filmów grozy, 

takich jak Dracula, Frankenstein czy Mumia. 

      Jack-o'-lantern to halloweenowa lampa 

zrobiona z wydrążonej dyni. W środku 

wydrążonej dyni z wyciętymi otworami 

stawia się świecę. Z okazji święta Halloween 

tradycją stało się stawianie w oknie lub 

 w drzwiach domostwa latarni. 



 

 

Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla 

irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki uważane 

za dusze tragicznie zmarłych. W czasie 

tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie 

dusze z ciał czarnych kotów i nietoperzy. Obecnie  

w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza się 

wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie  

z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz,  

w zależności od wyobraźni domowników, imitacje 

ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych postaci z horrorów itp.  Z tej 

okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy kulturalne w nocnych klubach, 

występy teatralne oraz 

projekcje filmowe w kinach. 

Szkoły i przedszkola 

organizują z tej okazji 

dodatkowe atrakcje dla 

swoich wychowanków.  

W Halloween dzieci 

przychodzą do szkoły 

przebrane za straszne 

postacie filmowe. Chodzenie 

od domu do domu i zbieranie 

przez dzieci cukierków 

zdarza się sporadycznie,  

lecz coraz częściej.  

   Noc z 31 października na 1 listopada jest także ważnym świętem w Kościele 

Szatana. Z tegoż powodu Kościół rzymskokatolicki potępia Halloween  

i utożsamia je z kultem szatana. Przejawem takiej postawy są np. przemarsze 

„HolyWins” (w wolnym tłumaczeniu – „święty zwycięża”) organizowane przez 

katolicką Wspólnotę Emmanuel. 
Ola Myczewska 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Narodowe Święto 
Niepodległości jest 
najważniejszym polskim 
świętem narodowym. 
 11 listopada 1918 roku  
po 123 latach niewoli Polska 
odzyskała niepodległośd.  
 
 
 
 

 

Po latach rozbiorów, dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 
1772-1795, powstaniach 
narodowych (Listopadowym 1830  
i Styczniowym 1863),  zmaganiach 
na różnych frontach, Polacy dzięki 
niezłomności, patriotyzmowi  
i bohaterstwu  wywalczyli wolnośd.  
 

Ogromną rolę w odzyskaniu 
niepodległości odegrał pierwszy 
marszałek Polski – Józef Piłsudski.  
 
Dzieo 11 listopada ustanowiono 
świętem narodowym w 1937 roku. 
Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane.  
Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym  
od pracy.  
 
Główne obchody z udziałem najwyższych władz paostwowych mają miejsce w Warszawie 
 na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się 
uroczysta zmiana warty.  
 
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. 

 
 



Co słychać  

w naszym 

wolontariacie? 

 
Chcemy zdążyć z darami na 6 grudnia, dlatego 

finał zbiórki przypada na 3 grudnia 2013r.  

Co roku nasz szkolny wolontariat organizuje 

różne zbiórki charytatywne. Dla dzieci z Domu 

Dziecka obecnie gromadzimy takie artykuły jak 

przybory szkolne, słodycze, artykuły kosmetyczno – pielęgnacyjne, zabawki. 

Chętnych do pomocy podopiecznym OPS  

w Nysie zapraszamy do współpracy  

 z ośrodkiem( nauczanie dzieci lub opiekę nad 

młodocianymi korzystających ze świetlicy 

środowiskowej). 

 

 

Do końca listopada trwa również zbiórka karmy  

 i akcesoriów dla bezdomnych psów oraz kotów  

w tym: zabawki dla zwierząt, koce, poduszki – 

wszystko to co pomoże zwierzętom  

w schroniskach godniej przeżyć zimę. Przecież nie 

chcemy aby zamarzły, albo głodowały. Dlatego nasz szkolny wolontariat pod 

czujnym okiem Pani Magdaleny Broszkiewicz chce pomóc wszystkim w takim 

stopniu jak tylko może. 

 

Wszystkich zainteresowanych pomocą oraz wsparciem akcji zapraszamy. 

 

 

Klaudia Jelcz 



Andrzejki – wierzenia 

 i tradycje    
 
Wierzono, że w wigilie świętego Andrzeja  
29 listopada duchy przodków podobnie jak w noc świętojańską 
wracają na ziemię i odsłaniają tajemnice - w noc Andrzejkową 
matrymonialne. 
 
 Najbardziej rozpowszechnioną wróżbą było lanie na wodę 
roztopionego wosku przez ucho od klucza a następnie odczytywanie 
kształtów zastygniętego wosku, najlepiej z cienia rzucanego  
na oświetloną ścianę.  
 I tak : anioł oznaczał szczęście, gwiazda - powodzenie, kwiat - 
smutek, orzeł - osiągnięcie zamierzonych 
celów, a serce - wielką miłość. 
 Dziewczyny przywiązywały również dużą 
wagę do snów w nocy z 29 na 30 listopada, 
które miały być prorocze.  
 Chłopcy podobne wróżby odprawiali  
na świętą Katarzynę - 4 listopada.  
Wg przysłowia, że w " święto Katarzyny są 
pod poduszką dziewczyny" ale potem zwyczaj 
urządzania Katarzynek poszedł  
w zapomnienie i łącznie urządzano Andrzejki. 
 
 Inne andrzejkowe wróżby.  
Buty.                                               
 Aby dowiedzieć się, która z grona wróżących wyjdzie pierwsza 
 za mąż, należy buty z lewej nogi ustawić rzędem w kącie pokoju. 
Ostatni w kolejce przestawiany jest na początek i właścicielka buta, 
który pierwszy dotknie progu lub wyjdzie za drzwi jako pierwsza 
wyjdzie za mąż. 
 
 
 
 
 



Filiżanki.  
 Cztery filiżanki. Pod trzema chowamy: 
obrączkę, monetę i listek a czwartą 
zostawiamy pustą. Zamieniamy miejscami 
filiżanki i wybieramy jedna z nich. Obrączka 
to miłość, listek - ślub, moneta - bogactwo  
a pusta to nowy rok bez zmian.  
 
Imię przyszłego małżonka.  
 1.Wypisać kartki z imionami i włożyć pod poduszkę, rano 
wyciągnąć jedną z nich - wyciągnięte imię to imię małżonka.  
2. Wyciąć serce z papieru i wypisać na nim imiona, odwrócić kartkę 
i szpilką przebić serce imię przebite to imię przyszłego męża, jeżeli 
szpilka trafi na poste miejsce - trzeba czekać do następnego roku. 
 
 
 
 
 
Obieranie jabłek  
 Należy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile 
jest uczestniczek zabawy. Każda z nich obierając 
jabłko stara się uzyskać jak najdłuższą, 
nieprzerwaną ostrużynę. Która wygra, ta będzie 
najdłużej chodzić ze swoim chłopakiem. W drugim etapie każda 
dziewczyna bierze swoją ostrużynę w rękę i rzuca za plecy. Teraz 
należy uważnie się przyjrzeć leżącej na podłodze skórce czy nie 
układa się w jakąś literę alfabetu. Jeśli tak, to może być pierwsza 
litera imienia chłopaka, z którym będzie się w tym roku spotykać. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Światowy 
Dzień 
Pierników 
 
 

Historia piernika 
 
Piernik należy do najstarszych ciast, a wywodzi się  

z tzw. miodowników wielkich – wielkich bochnów chleba robionych  

na miodzie. 

Pochodzi z XII wiecznej Bazylei i Norymbergii, głównych ośrodków 

piernikarskich średniowiecznej Europy. Charakteryzuje się ciemną barwą, 

specyficznym słodkim smakiem i aromatem korzennym, niespotykanymi  

w innych ciastach. W Polsce nazwa „piernik” wywodzi się ze 

staropolskiego słowa „pierny” czyli pieprzny. 

Podawano je jako deser po obiedzie, przysmak przy winie lub zakąskę przy 

wódce. W XVIII wieku popularne było powiedzenie „Kto nie pija 

gorzałki  i od niej umyka, Ten słodkiego nie godzien kosztować 

piernika”. 

Jak co roku w naszej szkole  20 listopada 2013 r. obchodzimy Święto 

Piernika, wszystkich chętnych  

do zaprezentowania swoich 

przepysznych wypieków  

zapraszamy. 
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Dlaczego warto ratowad ?  

 

Czy kiedykolwiek ktoś z was zastanowił się ,nad tym dlaczego 

warto ratowad ?  

W swoim otoczeniu zaobserwowałam, że znaczna mniejszośd  była 

zainteresowana pierwszą pomocą na lekcji PO . Częściej słyszałam jak się z tego 

śmieją , albo mówią że im to niepotrzebne . Niepotrzebne ? Czyżby ?   

Jestem jednak zdania , że warto byłoby się tym zainteresowad, nauczyd. Niektórym 

się wydaje , że są niezniszczalni, a wystarczy krótka chwila, aby kogoś zabrakło. 

Często nie potrafimy pomóc nawet najbliższym , a karetka pogotowia  

ze specjalistami , może nie zdążyd na czas... Czy w takim momencie nie warto 

byłoby wiedzied co zrobid i jak to zrobid, że uratowad kogoś bliskiego ? Pomyśl też , 

że sam możesz znaleźd się w sytuacji, w której będziesz potrzebowad pomocy 

 i ani Ty ,ani Twoi znajomi nie będą wiedzied w jaki sposób Ci pomóc ... Zastanów 

się nad tym , kiedy po raz kolejny stwierdzisz, że to nie jest Ci potrzebne. Pierwsza 

pomoc , nie jest skomplikowana , wystarczy tylko chcied nauczyd się i zrozumied 

kilka ważnych schematów postępowania w różnych sytuacjach, a ta wiedza 

przydaje się potem na całe życie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemat  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych: 

Ocena sytuacji  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa sobie i poszkodowanemu  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Karolina Mulik 

Sprawdzenie czy poszkodowany jest przytomny ( potrząśnij za 

ramiona i zawołaj ) 

Zapewnienie sobie kogoś do pomocy 

Pozycja na plecach z udrożnionymi  drogami 

oddechowymi 

Udrożnienie dróg oddechowych  

( odchyl głowę do tyłu , trzymając za czoło i kant żuchwy ) 

Sprawdzenie czy poszkodowany oddycha ( Patrz , słuchaj , 

wyczuj ; sprawdzamy przez 10s )  

Wezwanie pomocy ( 999 lub 112 )  

Poszkodowany oddycha Poszkodowany nie oddycha 

Rozpocząć masaż serca od 30 uciśnięć na 2 

wdechy 



                                                                                 
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.  

 
Program Leonardo da Vinci  w Zespole Szkół Technicznych  
w Nysie. 
 
 „W europejskim stylu - aquaflora i hydrotechnika  
 w ogrodzie.”  
 
Kogo i czego dotyczy projekt ? 
 
Projekt zakłada uczestnictwo grupy 20 uczniów/uczennic klas drugich i trzecich 
technikum architektury krajobrazu.  
 
Dwutygodniowy staż zagraniczny odbędzie się  w maju 2014 roku 
w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku 
Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (ośrodek 
szkoleniowy we Frankfurcie). 
 
GŁÓWNE CELE PROJEKTU 

 Eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych uczniów, 
 Rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej 

uczestników, wzrost umiejętności pracy w zespole, 
 Poprawa współpracy pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcami u których młodzież 

odbywa zajęcia praktyczne, 
 Podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych pod kątem 

promowania mobilności konkurencyjności na europejskim rynku pracy. 

Projekt – Korzyści  
 Zdobycie dodatkowych kompetencji poprzez realizację celów projektu(certyfikat 

EUROPASS MOBILNOŚĆ, certyfikat poświadczający odbycie praktyk zawodowych 
za granicą),  

 ZST zapewnia przygotowanie do udziału w stażu 
zagranicznym, materiały szkoleniowo-biurowe, 

 
Uczniowie i Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów 
związanych z projektem.                          

Marta Kufieta 



SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY  

 

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

 
 2013-11-09 sobota 16:00 ,   Bastion św. Jadwigi  - Wystawa malarstwa Ewy Linkiewicz 

(Wstęp wolny). 
 2013-11-15 piątek 19:00 ,  10-lecie Teatru Ostatni Rząd -Nyski Dom Kultury  
(Wstęp wolny). 
 2013-11-16 sobota 19:00 ,   Michał Bajor - moje podróże, Scena NDK  

(Wstęp: parter - 75 PLN; balkon - 50 PLN). 
 2013-11-26 wtorek, Dzieo z Eichendorffem , zapraszamy na podróż szlakiem 

Eichendorffa, w ramach obchodów 156 rocznicy śmierci poety, Informacja Turystyczna  
w Nysie przygotowała imprezę turystyczną „Dzieo z Eichendorffem”.  
(Udział bezpłatny). 

 2013-11-28 czwartek , XXXI Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Proscenium,  Scena NDK  
(Wstęp wolny). 

 2013-12-06 piątek 08:30 , Korowód Willibalda,  Nyski Dom Kultury. Zespół BAJADERA 
zaprasza na spektakl teatralno-muzyczny pt. „Korowód Willibalda”, który przeniesie Was 
w bajkowy świat Krystyny Wroniewicz. 
(Wstęp: parter - 9 PLN, balkon - 7 PLN). 

 2013-12-08 niedziela 19:00 ,  KABARET PARANIENORMALNI - „Żarty się skooczyły” Scena 

NDK  (Wstęp: Parter - 60 PLN; balkon - 40 PLN). 

 

 
 

  
 

 
Zapraszamy serdecznie.                                                                         

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