
 Oddajemy dla społeczności szkolnej pierwszy nu-

mer gazetki szkolnej, poświęconej sprawom biblioteki, szko-

ły. Jeżeli chcecie się podzielić z nami swoją wiedzą i do-

świadczeniem lub tym, co Was interesuje, piszcie do nas, 

postaramy się to opublikować. Możemy zamieścić np. re-

cenzję z przeczytanej 

lektury czy wrażenia z 

wycieczki lub Wasze 

osiągnięcia, pasje, 

zainteresowania. 

N a s z  ad r e s : 

bibl_zsdob@op.pl 

Witamy 

 

 

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, 

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydaja się zbyt dalekie, 

Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi 

Oraz wiary, która daje oparcie kiedy beznadzieja przeraża. 

Zdrowych, Radosnych i Wesołych Świąt 
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Z dniem 1 września 2012 

r. biblioteka szkolna Zespołu 
Szkół im. ks. Józefa Tischnera 

rozpoczęła działalność w no-

wym, większym lokalu.. str. 2-3 

SAM DECYDUJĘ  

O SOBIE… 

Program zajęć bibliotera-
peutycznych dla uczniów 

szkoły ponadgimnazjal-

nej 

 

     Program będzie doty-
czyć przyczyn zażywania 

narkotyków i skutków ich 
stosowania oraz uniknię-

cia uzależnień poprzez 
kształtowanie właściwych 

postaw, m.in. propago-
wanie zdrowego, aktyw-

nego trybu życia oraz 
realizowanie swoich pasji 

i zainteresowań. str. 4-5 
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Biblioteka Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera 

Podczas przeprowadzki ... 

Z dniem 1 września 2012 r. biblioteka 

szkolna Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera 

rozpoczęła działalność w nowym, większym loka-

lu. Biblioteka szkolna istniała od początku szkoły, 

jej losy są nierozerwalnie związane z historią Ze-

społu Szkół. W ostatnich latach, w związku z po-

większeniem księgozbioru i brakiem miejsca w 

czytelni multimedialnej i wypożyczalni, zaszła 

konieczność zmiany lokalu. 

Przeprowadzka rozpoczęła się w czerwcu 2012 r. i 

trwała kilka tygodni. W tym czasie przeniesiono 

zbiory i wyposażenie biblioteki do nowych, więk-

szych pomieszczeń, zyskując więcej miejsca. 

 

 Podczas tego ogromnego przedsięwzięcia nie 

zawiedli uczniowie, jak zawsze służyli pomocą, 

a niekiedy i radą. We wrześniu biblioteka dodat-

kowo zaczęła przejmować zbiory, meble i wypo-

sażenie biblioteki i czytelni multimedialnej zli-

kwidowanego Zespołu Szkół Rolniczych i Tech-

nicznych przy ul. Górskiej w Dobczycach. I tu 

znowu pomogli nauczyciele i uczniowie, wiel-

kiej pomocy przy przewożeniu zbiorów i sprzę-

tów udzielił kierownik warsztatów szkolnych, 

mgr inż. Paweł Słowik z uczniami. Aby czytel-

nia multimedialna mogła bez przeszkód funk-

cjonować, niezbędne było zbudowanie sieci i 

podłączenie komputerów. 



niecodziennik 

Ogromną pracę podczas uruchamiania czytelni 

multimedialnej wykonali uczniowie kl. 4T4, pod 

kierunkiem mgr inż. Andrzeja Walasa. 

Obecnie, po reorganizacji, biblioteka 

szkolna zajmuje dwa duże pomieszczenia, w 

skład których wchodzi wypożyczalnia i czytel-

nia  z kilkunastoma stanowiskami komputero-

wymi, podłączonymi do Internetu, przystosowa-

na do zróżnicowanych potrzeb czytelników. Od-

wiedzający czytelnię mogą korzystać z całego 

księgozbioru biblioteki (w tym bogato wyposa-

żonego księgozbioru podręcznego), czasopism 

oraz komputerów. 

 Wypożyczanie i zwroty książek odbywa-

ją się komputerowo, a nauczyciele bibliotekarze 

pracują w oparciu o program MOL Optivum. 

Aktualnie biblioteka posiada księgozbiór, za-

wierający prawie 27 tys. woluminów, systema- 
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… i w nowym lokalu ! 

tycznie powiększany i wzbogacany o nowości i 

dary, ponad 4 tys. broszur i podręczników oraz 

kilkaset kaset wideo, wykorzystywanych jako po-

moc dydaktyczna na lekcjach oraz wiele wydaw-

nictw multimedialnych.  

 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobczycach 

jak zawsze prowadzi intensywną działalność, uno-

wocześniając usługi biblioteczne tak, aby w pełni 

zaspokajały one oczekiwania współczesnego, 

młodego czytelnika oraz organizując wystawy i 

konkursy propagujące literaturę i zachęcające czy-

telników do lektury. Nauczyciele bibliotekarze 

współpracują również z Samorządem Uczniow-

skim podczas akcji „Góra Grosza”, oraz włączają 

się w zbiórkę plastikowych nakrętek na cele cha-

rytatywne a także poszerzają i pogłębiają swoją 

wiedzę, biorąc udział w zorganizowanych for-

mach doskonalenia zawodowego, m.in. kursy, 



W 2011 r. ukończyłam trzystopniowe warsztaty „Biblioterapia w szkole”, organizowane przez Mało-
polskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Na zakończenie 3. stopnia napisałam autorski pro-
gram zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, składający się z trzech scenariuszy 
zajęć. Chciałabym podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i zachęcić ich do korzysta-
nia z moich propozycji. W kolejnych numerach gazetki będą publikowane następne fragmenty programu. 
Zapraszam do zapoznania się ze scenariuszami i nadsyłania swoich uwag i wniosków po lekturze. 

 

Bogumiła Domagalska 

 nauczyciel bibliotekarz 

 w Zespole Szkół 

 im. ks. J. Tischnera w Dobczycach 

 

SAM DECYDUJĘ O SOBIE… 

 

Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

Program będzie dotyczyć przyczyn zażywania narkotyków i skutków ich stosowania oraz uniknięcia uza-
leżnień poprzez kształtowanie właściwych postaw, m.in. propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia 
oraz realizowanie swoich pasji i zainteresowań. 

Młodzi ludzie często nie mogą sprostać obowiązkom, szukają własnej drogi, ulegając czasem złym wpły-
wom i błądząc. 

Program ma na celu zwrócić ich uwagę na dokonywanie właściwych wyborów, podejmowanie odpowie-
dzialnych i właściwych decyzji 

 

Założenia programu: 

 

1. Uczestnicy : ok. 12-14 osób w wieku 17 lat, uczniowie 2 klasy LO 

2. Cykl obejmuje 3 spotkania, każde około 70 min 

3. Częstotliwość spotkań : co dwa tygodnie 

4. Miejsce spotkań: czytelnia w bibliotece szkolnej, sala lekcyjna itp., uczniowie zajmują miejsca  wokół zsu-
niętych razem stolików 

5. Struktura zajęć : zajęcia rozpoczynają się częścią integracyjną, każda część właściwa obejmuje pracę z tek-
stem oraz ćwiczenia 

 

Cele programu : 

 

- Poznanie skali ryzyka związanego z podejmowaniem prób z narkotykami 

- Uświadamianie i propagowanie prawd o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą uzależnienia 
od nikotyny, alkoholu i narkotyków 

- Kształtowanie w świadomości uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 
decyzje 

- Propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień 
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SAM DECYDUJĘ  O SOBIE... 



Program obejmuje 3 tematy : 

 

1. Uzależnienia? – STOP! Czerwone światło 

2. Sąd nad narkotykami 

3. W zdrowym ciele zdrowy duch 

 

 

Metody: plastyczne, praca z tekstem, dyskusja, drama, rozmowa 

 

Formy pracy : indywidualna, grupowa, zbiorowa 

 

Środki i materiały : teksty literackie, duże arkusze papieru, kartki, wycięte paski papieru, markery, pisaki, kredki, ołówki, bloki 

rysunkowe, długopisy, fragmenty filmu, piosenka 

 

 

Literatura przedmiotu:  

1. Andrzejewska, Jadwiga. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2 : 

Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa: Wydaw. SBP, 1996.  

ISBN 83-85778-60-8 

2. Christiane, F. My, dzieci z dworca ZOO. Warszawa : Iskry, 1993.  

ISBN 83-207-0801-X 

3. Dzierzgowska, Irena. Gry i ćwiczenia. Warszawa : Raabe, cop., 2006. ISBN 83-89504-24-3 

4. Kajl – Jankowska, Teresa. Ten piękny, niebezpieczny świat… [online] www.wbp.poznan.pl/getfile.php?file...p... 

5. Kędracka-Feldman, Ewa. Aktywizować? Ależ to całkiem proste : wybrane metody i techniki aktywizacji 
uczniów. Warszawa : CODN, 1999. ISBN 83-85910-49-2 

6. Korpeta, Ewa. Szmerdt – Sisicka, Ewa. Narkotyki w Polsce: mity i rzeczywistość. Warszawa : Prószyński i S-
ka, 2000. ISBN 83-7255-479-X 

7. Onichimowska, Anna. Hera, moja miłość. Warszawa : Świat Książki, 2003. ISBN 83-7311-729-6 

8. Szlosek, Franciszek. Dyskusja wielokrotna i burza mózgów. Warszawa : Cdn., 1999. ISBN 83-85910-49-2 

9. Uli, Edel. My, dzieci z dworca ZOO (fragm. filmu) 

10. Wójcik, Elżbieta. Metody aktywizujące w pedagogice grup. Kraków : Rubikon, 2000. ISBN 83-913275-8-2 

11. Wysocki ,Włodzimierz. Gimnastyka poranna [online] Dostępny w Internecie: http://www.tekstowo.pl/
piosenka,wlodzimierz_wysocki,gimnastyka_poranna.html [dostęp: 10 listopada 2012].  

 

Efekty: 

- Uczestnicy programu zgłębili swoją wiedzę w zakresie uzależnień i profilaktyki. 

- Uczniowie poczuwają się do odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje 

- Uczniowie są pozytywnie zmotywowani do dbania o swoje zdrowie i do świadomego dokonywania wy-
boru życia wolnego od uzależnień 

- Uczniowie znają i stosują pozytywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, 
przeżyciami, emocjami 

 

Ewaluacja formatywna, po każdym spotkaniu 
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W bieżącym roku szkolnym nasi 
uczniowie jak zawsze z dużym zaangażowa-
niem biorą udział w różnych konkursach i 
olimpiadach międzyszkolnych, a także zawo-
dach sportowych, odnosząc niejednokrotnie 
duże sukcesy. Osiągnięcia uczniów podnoszą 
prestiż szkoły, promują ją oraz są postrzegane 
jako przejaw aktywności szkoły. Nie można 
zapomnieć przy tym o roli, jaką odgrywają na-
uczyciele Zespołu Szkół w przygotowaniach 
swych podopiecznych do konkursów i olim-
piad. 

  Już na początku roku szkolnego 2012-
13 wśród jedenastu najlepszych uczniów, na-
grodzonych podczas uroczystego spotkania w 
starostwie, znalazły się uczennice naszego Ze-
społu, Natalia Dyl i Agnieszka Bednarska z 
kl. 3LO1, które otrzymały nagrody rzeczowe 
dla wyróżniających się uczniów szkół prowa-
dzonych przez Powiat Myślenicki.. 

Dużym zaangażowaniem wykazała się 
pracownia fryzjerska, jej uczniowie kilka razy 
brali udział w znaczących konkursach. Naj-
większy sukces osiągnęła Aneta Dubiel z kl. 3, 
która znalazła się w finałowej „10” II Ogólno-
polskiego Konkursu Fryzjerskiego „Loki 2012-
”. 

Uczniowie Technikum Fryzjerskiego  Zespołu 
Szkół uczestniczyli także w II edycji  konkursu 
„Mam zawód. Mam fantazję”, nie osiągając, co 
prawda punktowanego miejsca, ale pokazując, 
że mają fantazję i talent! 

Nie sposób nie wspomnieć także o Pio-

trze Pazdurze z kl. 3 Technikum Elektronicz-
nego w ZS, który jako jedyny uczeń z Powiatu 
Myślenickiego zakwalifikował się do udziału 
w tygodniowej wizycie studyjnej w Turyngii, 
na 25 uczniów z Małopolski, kształcących się 
w zawodach : elektrotechnik, informatyk, me-
chatronik oraz specjalizujących się w robotyce 
(roboty mobilne). 

Podobnie jak przed rokiem uczniowie  
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Osiągnięcia naszych uczniów 

„Tischnera” wygrali tegoroczną XXX - Sztafetę 
Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh, a w 
tym roku zwycięska sztafeta biegła w składzie: 
Karolina Chrast, Konrad Kabaja, Klaudia Ka-
sprzyk, Karol Polończyk, Olga Lasek, Dominik  

Kowalik, Marta Luberda, Paweł Ciślik, Kamila 
Święchowicz, Dawid Tomczyk, Marcelina Ka-
lemba, Michał Zborowski, Bożena Chrast  i 
Piotr Pazdur. 

 Odbył się również Szkolny Turniej Te-
nisa Stołowego, w którym wśród dziewcząt 
pierwsze miejsce wywalczyła Katarzyna Stopa 
(3T4), za nią uplasowała się Marta Luberda 
(2LO3), natomiast 3. miejsce zajęła Agnieszka 

Litwa (1LO3). W gronie chłopców najlepszą, 1. 
lokatę zajął Rafał Zlezarczyk (3LO3), 2. miejsce 
otrzymał Piotr Kruczek (1T4), a trzecie – Da-

wid Moryc (4T4). 

 Podczas zorganizowanego V Memoria-
łu im. Gabriela Syrka w Tenisie Stołowym, w 
meczu finałowym o Puchar Przechodni Prze-
wodniczącego Rady Powiatu, ZS Dobczyce w 
składzie : Katarzyna Stopa (3T4) i Rafał Zle-

zarczyk ( IIILO3), pokonał ZSO Myślenice 4:1. 

 W zawodach strzeleckich, inaugurują-
cych działalność strzelnicy, zwyciężył Kuba 

Cielecki (2LO3), wyprzedzając Mirosława 

Hajduka (1LO3), natomiast na miejscu 3. upla-
sował się Rafał Zlezarczyk (3LO3).Oprócz 
osiągnięć edukacyjnych i sportowych, rozśpie-
wani i roztańczeni uczniowie „Tischnera” nie-
jednokrotnie wykazują się talentem, występu-
jąc przed publicznością podczas szkolnych aka-
demii i uroczystości oraz powiatowych i gmin-
nych konkursów.  

 W odbywającym się ostatnio I Powiato-
wym Przeglądzie Dorobku Artystycznego 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach zo-
stali nagrodzeni uczniowie naszego Zespołu 
Szkół : Olga Lasek - III miejsce w kategorii mu-
zyka i Ania Podsiadło - wyróżnienie indywi-
dualne w kategorii teatr. 
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Oto niektóre „tytuły” książek poszukiwanych przez 
uczniów w bibliotece szkolnej : 

1. „O takim młodym, co cierpiał” (Cierpienia młodego Wer-

tera) 

2. „Poproszę męki na W” (Cierpienia młodego Wertera) 

3. „Cierpienia młodego weterana (Cierpienia młodego Wer-

tera) 

4. „Świntuszek” (Świętoszek) 

5.  „Menel gdański” (Mendel gdański) 

6. „Mendel gminy” (Mendel gdański, Miłosierdzie gminy) 

7. „Madonna z karuzelami” (Karuzela z madonnami M. 

Białoszewskiego) 

8. „Buszujący w trawie czy w sadzie” (Buszujący w zbożu 

J.D.Salingera) 

9.  „Jądro w ciemności” (Jądro ciemności) 

10. „Jądro mądrości” (Jądro ciemności) 

11.  „Karabin na głowie” (Z głową na karabinie) 

12. „Pieśń o roladzie” (Pieśń o Rolandzie) 

13.  „Koran Słowackiego” (Kordian) 

14. „Kordian Wallenrod” (Konrad Wallenrod) 

15. „Przygody Moliera” 

16. „Zemsta Ikara” (Zbrodnia i kara) 

Czekamy na Wasze propozycje dotyczącej tej rubryki. Cie-

kawe dowcipy prosimy przysyłać na adres email redakcji 

Humor 

Uwaga!!! 
Przypominamy, że do 21.12.212 cze-
kamy na plakaty lub prezentacje mul-
timedialne reklamujące Bibliotekę Ze-
społu Szkół  

w  Dobczycach. Na  

zwycięzców czekają  

nagrody książkowe!!! 

Wystawa „Ekslibris– 
znak własnościowy” 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy przy-
gotowanej przez uczniów oraz nauczycieli 
bibliotekarzy, która znajduje się w czytelni 
multimedialnej oraz w gablocie na koryta-
rzu przed biblioteką. Materiały wykorzy-
stane do ekspozycji zostały podarowane 
bibliotece przez pana majora Jerzego Kry-
giera 

 

Każdy z uczniów ma swoje pasje, zainte-
resowania, które realizuje również poza szkołą, 
osiągając nierzadko sukcesy. Dawid Lenart, 
uczeń kl. 3LO3, zdobył tytuł wicemistrza świata, 
startując w grupie juniorskiej (do 18. roku życia) 
w kategorii wagowej do 93 kilogramów wycisnął 
sztangę ważącą 200 kilogramów! 

 Natomiast Rafał Zlezarczyk z tej samej 
klasy mundurowej otrzymał licencję do prowa-

dzenia rozgrywek tenisa stołowego na szczeblu 
centralnym, czyli sędziowania spotkań Ekstra-
klasy oraz  I ligi kobiet i mężczyzn, stając się w 
ten sposób najmłodszym sędzią w Polsce, po-
siadającym te uprawnienia. 

Utalentowanej młodzieży „Tischnera” 
życzymy dalszych osiągnięć i wytrwałości w 
realizowaniu swoich pasji! 

 



Stieg Larson, Mężczyźni, którzy 
nienawidzą kobiet 

 

 Pewnego wrześniowego 
dnia w 1966 roku szesnastoletnia 
Harriet Vanger znika bez śladu. 
Prawie czterdzieści lat później 
Mikael Blomkvist  - dziennikarz 
i wyawca magazynu 
„Millenium” otrzymuje nietypo-
we zlecenie od Henryka Langera 

– magnata przemysłowego, stojącego na czele 
wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego się 
na zakręcie życiowym dziennikarza o napisanie 
kroniki rodzinnej Vangerów. Okazuje się, że 
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Wyszperane na półkach – recenzje książek 

spisywanie dziejów to tylko pretekst do próby 
rozwiązania skomplikowanej zagadki. Mikael 
Blomkvist, skazany za zniesławienie, rezygnuje 
z obowiązków zawodowych i podejmuje się 
niezwykłego zlecenia. Po pewnym czasie dołą-
cza do niego Lisbeth Salander – młoda, intrygu-
jąca outsiderka i genialna researcherka. Wspól-
nie szybko wpadają na trop mrocznej i krwawej 
historii rodzinnej. 

 Czytałam i nie mogłam się oderwać. 
Sympatyczni i zarazem tajemniczy bohaterowie, 
wciągająca fabuła, zwroty akcji oraz zaskakujące 
momenty tworzą powieść bestsellerem. Książka 
należy do moich ulubionych w dziedzinie kry-
minałów! 

Patrycja Pudlik, kl. 1LO1 

Bram Stoker, Dracula 
 
 We współczesnej pop-
kulturze panuje moda na wam-
piAryzm, przez co miałem do 
niego wstręt i nawet do głowy 
by mi nie przyszło, żeby zagłę-
bić się w ten temat. Dopiero po 
przesłuchaniu jednej z płyt ze-
społu Hunter poświęconej hra-
biemu Draculi i wampiryzmo-

wi w jego XIX wiecznej formie, zapragnąłem 
dowiedzieć się jak to wyglądało u korzeni. Się-
gnąłem więc po powieść Brama Stokera.   
"Dracula" to znakomita powieść grozy, utrzy-
mana w klimacie XIX-wiecznej Anglii. Bram 
Stoker, 
wcielając się w rolę bohaterów wydarzeń, opisu-
je historię okrutnego wampira z Transylwanii, 
siejącego grozę wśród okolicznej ludności. Po-
wieść składa się z dzienników, listów, wycin-
ków z gazet, 
co pozwala czytelnikowi dobrze poznać każde-
go bohatera i jego spojrzenie na wydarzenia. 
Hrabia 
Dracula to arystokrata mieszkający na terenie 
dzisiejszej Rumunii, w budzącym strach wieko-
wym 
zamczysku. Posiada nadprzyrodzone zdolności, 
może na przykład zmieniać się w nietoperza, 
psa lub 

rozpłynąć się w powietrzu .Prowadzi nocny tryb 
życia, dnie spędza, śpiąc w trumnie, a noce zajmu-
ją 
mu polowania na ludzi i wypijanie z nich krwi. 
Główny bohater jest inteligentny, wyniosły, kultu-
ralny, 
o ile można tak powiedzieć o osobie, która porywa 
i morduje niemowlęta. Więc już po pierwszych 

rozdziałach daje się zauważyć, że jest to zupełnie inny 

Nosferatu od popularnych teraz bohaterów 

sagi "Zmierzch" czy też "True Blood", co jak dla mnie 

jest ogromną zaletą. Akcja książki rozpoczyna 
się, gdy Hrabia postanawia przenieść się do Anglii, by 

tam żyć i polować. Wtedy to natrafia na 

Jonathana Harkera, który to odwiedza go w zamku i 

pośredniczy w kupnie nieruchomości, 
przyczyniając się do wyjazdu Draculi do Anglii. Gdy 

bohater dociera do Londynu i wydawać by się 

mogło, że nic nie jest w stanie powstrzymać go przed 

czynieniem zła, przeciwko niemu staje Jonathan 

z przyjaciółmi i rozpoczyna się walka dobra ze złem. 

  

 Książkę czyta się znakomicie, co sprawiają 

przede wszystkim ciekawi bohaterowie. Szczególnie 

przypadł mi do gustu profesor Abraham Van Helsing 

jako wszystkowiedzący nauczyciel.  Zaletą 

powieści jest także świetnie opowiedziana historia, trzy-
mająca w napięciu przez cały czas. Serdecznie 

polecam, jeśli nawet wydaje Ci się, że będziesz się przy 

niej nudził, ponieważ oglądałeś adaptację tej 

książki, jesteś w błędzie i mile się zaskoczysz, sięgając 

po tę lekturę. 

   Piotr Pulchny, kl. 4T1 


