
 Ks. profesor Józef Tisch-
ner był wybitnym humanistą, 
filozofem, duszpasterzem. Uro-
dził się 12 marca 1931 roku w 
Starym Sączu. Rodzice Józef i 
Weronika byli nauczycielami. 
Ojciec pochodził z Sącza, matka z 
Jurgowa. Dzieciństwo Józef Ti-
schner spędził w Łopusznej - tu 
ojciec małego Józia otrzymał po-
sadę kierownika 
szkoły powszechnej. 
Jesienią 1940 roku 
Tischnerowie musie-
li opuścić Łopuszną. 
Przez pewien czas 
mieszkali w Rabie 
Wyżnej i Rogoźniku. 
W tym okresie Józek 
uczęszczał do szkoły 
powszechnej, jedno-
cześnie przerabiając 
w tajnym nauczaniu 
materiał pierwszej 
klasy gimnazjum. W 
1945 roku rodzina 
Tischnerów wróciła 
do Łopusznej. Józef był już wów-
czas uczniem gimnazjum w No-

wym Targu. Po czterech latach 
nauki w liceum humanistycznym 
zdał tzw. dużą maturę. Po ukoń-
czeniu szkoły – zgodnie z wolą 
ojca – złożył papiery na Wydział 
Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Po zaliczeniu pierwszego 
roku, w maju 1950 roku wstąpił 
do seminarium w Krakowie. 
Studiował w najtrudniejszym 

dla Kościoła okre-
sie w powojennej 
historii Polski. Na 
lata te przypada 
m.in. proces Kurii 
krakowskiej, uwię-
zienie Prymasa, 
internowanie ar-
cybiskupa E. Ba-
ziaka oraz usunię-
cie wydziałów teo-
logicznych z uni-
wersytetów. Pod 
wpływem ks. prof. 
K. Kłósaka J. Tisch-
ner rozwijał swe 
zainteresowania 

filozoficzne. 
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Witamy!   

W nowym numerze gazetki znajdziecie aktualności z życia szkoły, 
ciekawe artykuły, wywiad. Jesteśmy również otwarci na współpra-
cę oraz ciekawe propozycje. Czekamy na nowe pomysły! Wszelkie 
uwagi oraz materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres 
email biblioteki: bibl_zsdob@op.pl  

Biblioteki Zespołu Szkół w Dobczycach im. ks. Józefa Tischnera 



Wzorem kaznodziei był mu ks. prefekt 
Jan Pietraszko - późniejszy biskup. Na 
ostatnim roku uczęszczał na wykłady z 
etyki społecznej z ks. dr. Karolem Wojty-
łą. Święcenia kapłańskie przyjął 26 
czerwca 1955 roku w Katedrze Wawel-
skiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Rozpo-
czął studia na Wydziale Filozofii Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie (1955-1957), które konty-
nuował w Krakowie na Wydziale Histo-
ryczno-Filozoficznym UJ (1957-1959). 
Równocześnie pracował jako wikariusz 
w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie 
(1957-1959) i parafii św. Kazimierza w 
Krakowie (1959-1963). W 1963 obronił 
doktorat u prof. Romana Ingardena na 
UJ. Od 1963 roku wykładał filozofię w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
(później - Papieskim Wydziale Teologicz-
nym, a od 1981 - Papieskiej Akademii 
Teologicznej) w Krakowie. W 1974 roku 
habilitował się w ATK. W tym czasie 
współpracował już z "Tygodnikiem Po-
wszechnym" i miesięcznikiem "Znak" 
(pierwsze teksty - 1965). W roku 1975 
ukazała się Jego pierwsza książka 
„Świat ludzkiej nadziei”. 

W latach 70. odprawiał w kościele Św. 
Marka słynne msze dla przedszkola-
ków. Współpracował z wieloma środo-
wiskami: uczonymi, lekarzami, artysta-
mi. Zawsze zaangażowany w sprawy 
Polski, 19 października 1980 r. wygłosił 
w Katedrze Wawelskiej głośną homilię 
do przywódców NSZZ "Solidarność" - 
„Solidarność sumień”, która dała począ-
tek „Etyce solidarności”. Z ruchem tym 
związał się od początku jego powstania. 

W 1981 roku był 
gościem I Ogólno-
polskiego Zjazdu 
D e l e g a t ó w 
"Solidarności" w 
Gdańsku. Od 1982 
r. jako kapelan 
Związku Podhalan 
zainicjował trady-
cję sierpniowych 
Mszy św. w intencji 
Ojczyzny w kaplicy 

pod Turbaczem, na które przybywali piel-
grzymi z całej Polski. Równocześnie od 
1980 wykładał filozofię dramatu w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Kra-
kowie oraz filozofię na Wydziale Filologicz-
nym UJ. Współtworzył również Wydział 
Filozoficzny PAT (1981) i pełnił funkcję je-
go dziekana. Od 1985 był profesorem nad-
zwyczajnym tej uczelni. Wybrany na rekto-
ra PAT, odmówił przyjęcia tej funkcji, na 
rzecz pracy naukowej i duszpasterskiej. 
Współtworzył Instytut Nauk o Człowieku 
w Wiedniu (1981). Wielokrotnie uczestni-
czył w organizowanych przez ten Instytut 
spotkaniach intelektualistów z Janem 
Pawłem II w Castel Gandolfo. Ksiądz Tisch-
ner zajmował się głównie filozofią człowie-
ka i teorią wartości. W swoich książkach, 
publikacjach, wykładach i homiliach od-
woływał się nie tylko do zasad etyki 
chrześcijańskiej, ale przede wszystkim do 
elementarnego poczucia godności i wol-
ności każdego człowieka. Ks. prof. Tisch-
ner był laureatem wielu wyróżnień. 
Otrzymał między innymi: honorowe dokto-
raty przyznane przez Uniwersytet Łódzki i 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie 
oraz nagrody im. Jurzykowskiego, im. S. 
Kisielewskiego, im. K. Pruszyńskiego. W 
1999 roku otrzymał Order Orła Białego. 
Był cenionym rekolekcjonistą i wykładow-
cą, który cieszył się uznaniem zarówno 
najmłodszych słuchaczy, jak i osób star-
szych licznie uczęszczających na Jego wy-
kłady. W ostatnich latach życia ciężko za-
chorował na raka krtani. Kolejne operacje 
pozbawiły Go możliwości mówienia. Mimo 
to prawie do ostatniej chwili wciąż pisał. Z 
tego okresu pochodzą przejmujące teksty 
o Bożym Miłosierdziu. Zmarł 28 czerwca 
2000 roku w Krakowie. Pochowany został 
2  l i p c a  w  Ł o p u s z n e j . 
 
Ks. prof. Józef Tischner przez całe życie 
uczył szacunku dla drugiego człowieka. 
Pełnił rolę wychowawcy Polaków. Jego 
życie jest dla nas przykładem, jak być do-
brym człowiekiem, jak pracować, uczyć 
się i nauczać innych. 

    

   źródło: tischner.pl 

Ks. prof. Józef 

Tischner przez całe 

życie uczył 

szacunku dla 

drugiego człowieka 
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„Tischnerówka” w Łopusznej 

http://www.tischner.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=tischner&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wz7yKwLvUjr4wM&tbnid=NoUsORPJ9GX8EM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25B3zef_Tischner&ei=kJUrUYXDL4XZtAa40YD4BQ&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjC


Cele : 

- uświadomienie zagrożeń płynących z używania nar-
kotyków 

- kształtowanie umiejętności odmawiania oraz doko-
nywania właściwych wyborów 

- integracja grupy 

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

Czas trwania: ok. 70 min 

Metody i techniki: drama, głośne czytanie, dyskusja, 
rozmowa, „burza mózgów”, metody plastyczne 

Formy realizacji: grupowa, zbiorowa, indywidualna. 

Środki : tekst literacki 

Materiały: dwie duże plansze z narysowanym sche-
matem drzewa, puste karteczki, pisaki, przybory do 
pisania, kartki do pracy w grupach 

Warunki: sala z krzesłami ustawionymi w krąg 
(czytelnia w bibliotece szkolnej, sala lekcyjna), stoliki 
do pracy w grupach. 

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

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

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

5. Onichimowska, Anna. Hera, moja miłość (fragm.). 
Warszawa: Świat Książki, 2003. ISBN 83-7311-729-6 

Przebieg zajęć: 

I Powitanie. Integracja grupy : każdy uczestnik spo-
tkania przedstawia się, dodając, czym się interesuje, 
jaka jest jego pasja. 

II Część zasadnicza 

1. Pytania wprowadzające: 

- Proszę wymienić kilka znanych wam nałogów 

- Określcie w kilku zdaniach, co to jest uzależnienie? 

- Dlaczego młodzież sięga po narkotyki – „burza mó-
zgów”, uczestnicy podają powody 

2. Krótkie wprowadzenie do tekstu : Chciałabym wam 
teraz przedstawić waszego rówieśnika Jacka i jego rodzi-
nę. 

Jeśli nie wszyscy przeczytali książkę, prowadzący krótko 
opowiada uczestnikom jej treść, wprowadza ich w wątek 
książki do momentu, w którym ma miejsce czytany frag-
ment. 

3. Czytanie fragmentu tekstu ( prowadzący czyta tekst, 
każdy uczestnik ma przed sobą ksero). 

4. Pogadanka, dyskusja : 

- Co sądzicie o rodzinie Jacka? 

- Co skłoniło Jacka do sięgnięcia po narkotyki? 

- Kto zawinił śmierci Miśka, brata Jacka? 

- W jaki sposób można było uniknąć tragedii w rodzinie 
Jacka? 

5. Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy 6-, 7-
osobowe i rozdaje każdemu uczniowi po trzy papierowe 
liście - karteczki, każda grupa natomiast otrzymuje po 
jednej na zespół planszy ze schematem drzewa. Osoby z 
gr. 1 wypisują indywidualnie po 3 przyczyny zażywania 
narkotyków, a z gr. 2 po 3 skutki ich stosowania. Ucznio-
wie w obrębie każdej grupy mieszają liście, rozkładają, i 
przylepiają jako do pnia na swojej planszy. Następnie 
plansze zostają powieszone na ścianie czytelni. 

6. Wykorzystując tekst i plansze uczestnicy w tych sa-
mych grupach mają za zadanie przygotowanie krótkich 
scenek dramowych : trzy osoby namawiają do spróbowa-
nia narkotyku, pozostałe odmawiają.  

Grupa 1 – wśród znajomych (w szkole, na imprezie itp.) 

Grupa 2 – spotkanie z obcymi osobami (na dyskotece, w 
kinie itp.) 

Zaprezentowanie scenek wszystkim uczestnikom 

III Podsumowanie 

IV Ewaluacja  

 

 

Kompletny program oraz teksty do scenariuszy znajdują 
się w bibliotece szkolnej  

Bogumiła Domagalska 

 nauczyciel bibliotekarz 

 w Zespole Szkół 

 im. ks. J. Tischnera w Dobczycach 
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SAM DECYDUJĘ O SOBIE… 

Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły  

ponadgimnazjalnej  

SCENARIUSZ I 

Temat: „Uzależnienia? – STOP! 
Czerwone światło” 

Scenariusz zajęć biblioterapeutycz-
nych w szkole ponadgimnazjalnej. 



Dnia 14 lutego 2013 roku 
w ZS w Dobczycach odbył 
się międzyszkolny kon-
kurs piosenki i poezji mi-
łosnej. Uczestnicy zapre-
zentowali się w trzech 
kategoriach: recytacja, 

piosenka w języku polskim i w języku 
angielskim. Konkurs zorganizowały 
nauczycielki Zespołu Szkół p. Ewa 
Kapturkiewicz, p. Agnieszka Majka-
Knap i p. Agnieszka Półtorak-Ryś. W 
spotkaniu udział wzięli uczniowie 
Gimnazjów w Dobczycach, Raciecho-
wicach i w Wiśniowej, reprezentanci 
LO im. Tadeusza Kościuszki z Myśle-
nic oraz młodzież ZS w Dobczycach. 

Wykonawców oceniało jury 
w składzie: przewodnicząca - p. Ja-
dwiga Nawrocka - wicedyrektor ZS,  
p. Monika Gubała - dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach, p. 
Donata Kniaziowska - nauczycielka j. 
angielskiego w Gimnazjum w Dobczy-
cach, p. Iwona Puchała - nauczycielka 
j. polskiego w ZS w Dobczycach oraz 
p. Paweł Piwowarczyk - dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dob-
czycach. 

Konkurs organizatorzy rozpo-
częli prezentacją multimedialną, któ-
rą przypomnieli jak ważne w życiu 
człowieka jest uczucie miłości. Spo-
tkanie poprowadzili uczniowie ZS w 
Dobczycach: Patrycja Kulpicka 
(kl.3LO1) oraz Jakub Cielecki 
(kl.2LO3). 

Pierwszą kategorią była recy-
tacja, w której pierwsze miejsce zajęli 
ex aequo Ania Podsiadło i Przemy-
sław Stoch (obydwoje ZS Dobczyce), 
drugie miejsce przyznano Alicji Czar-
nik (Gimnazjum Dobczyce), nato-
miast trzecie - Annie Pacho 
(Gimnazjum Dobczyce). Wyróżnieni 
zostali Konstancja Braś (Gimnazjum 
Dobczyce) i Rafał Zlezarczyk (ZS Dob-
czyce). Następnie usłyszeliśmy pio-

senki w j. polskim. Jury przyznało 
pierwsze miejsce Maksymilianowi Ha-
nuli (ZS Dobczyce), drugie miejsce - 
Oldze Lasek (ZS Dobczyce), trzecie 
miejsce zajęły ex aequo Magdalena 
Żaba (Gimnazjum Wiśniowa) oraz duet 
Anna Jędruch i Marcelina Kalemba 
(obie z ZS Dobczyce). 

Ostatnią kategorią była piosen-
ka  angielskim, w której pierwsze miej-
sce zdobył duet z Gimnazjum z Racie-
chowic - Klaudia Duda i Iwona Sroka, 
drugie miejsce zajął zespół międzysz-
kolny w składzie: Paulina Skałka i Mo-
nika Maniecka (obie z LO Myślenice) 
oraz Kacper Karwacki i Paweł Kaczmar-
czyk (obydwoje z ZS Dobczyce), trzecie 
miejsce przyznano Natalii Siucie (ZS 
Dobczyce). Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali Karolina Selwa (Gimnazjum 
Dobczyce), duet: Justyna Dębowska i 
Kamila Ścibor (obie z Gimnazjum z 
Dobczyc) oraz Piotr Wilk (Gimnazjum 
Raciechowice). 
Jury przyznało też nagrody specjalne 
dla Kacpra Karwackiego (ZS Dobczyce) 
za akompaniament oraz duetowi Pio-
trowi Czajczykowi i Dominikowi Batko 
(obydwoje ZS z Dobczyc) za wspaniały 
wizerunek sceniczny. 

Uczestnicy byli doskonale przy-
gotowani oraz wybrali znakomity re-
pertuar od utworów współczesnych 
poprzez perełki piosenek miłosnych. 
Podczas wykonań panowała znakomita 
atmosfera, a w powietrzu unosił się 
zapach miłości. 

Wszyscy nagrodzeni zostali 
zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 
19 lutego. W czasie koncertu laure-
atów wystąpili zdobywcy pierwszych, 
drugich i trzecich miejsc we wszystkich 
kategoriach. 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy oraz życzymy dal-
szych sukcesów!  

  Patrycja Pudlik kl.1LO1 

 

 
Różne oblicza miłości w Zespole Szkół w Dobczycach 
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Od poniedziałku (11.02) do czwartku (14.02) 
uczniowie mieli możliwość wrzucania do specjal-
nej walentynkowej skrzynki, kartek oraz innych 
symbolicznych rzeczy na dowód sympatii do 
swoich kolegów i koleżanek.  
Walentynki zostały doręczone do adresatów w 
tym szczególnym Dniu Zakochanych. 
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom 
za wzięcie udziału oraz organizatorom za zorga-
nizowanie poczty.  

 
 

Małgorzata Dyl, Patrycja Pudlik, kl. 1LO1 

Podkochujesz się w kimś? A może chciałeś zrobić niespodziankę przyjacielowi? 
Miałeś na to okazję poprzez skorzystanie z poczty walentynkowej, którą zorganizował Sa-
morząd Uczniowski w naszej szkole.  

 
Kocha, lubi, szanuje… 

 
Poczta walentynkowa 

S T R .  5  N IE CO D ZIE N N IK   



S T R .  6  N IE C O D ZI E N NI K   

Nowości w bibliotece szkolnej 

Adam Górka, Gdzie chadzały południce? : przewodnik historyczno-
kulturowy po powiecie myślenickim. 

Z przewodnika można poznać historię naszych terenów, kulturę: 
zwyczaje, wierzenia , miejscową architekturę. 

Znajdziemy tu odpowiedzi m. in. na następujące pytania: 

- Dlaczego warto odpocząć w środku pracy? 

- Czemu warto ugościć nieznajomych, a już szczególnie w deszczowe 
dni? 

- Gdzie szukać łupów rozbójników, a gdzie były kopalnie złota? 

- Kim były i gdzie chadzały południce? 

 Z przewodnikiem można wybrać się na 21 spacerów po powiecie 
myślenickim.  

Myślenice: monografia miasta  
 Zawierająca się w dziewięciuset stronach monografia 
opracowana została w pełnym zakresie chronologicznym po-
cząwszy od pradziejowego osadnictwa po zapisy dotyczące 
wydarzeń ze stycznia 2012 roku. Ich dopełnienie stanowi opis 
środowiska naturalnego. Całość wydawnictwa zawiera się w 
dziewięciu rozdziałach. 
Książka powstawała przez trzy lata, składa się z dziewięciu roz-
działów opracowywanych przez ośmiu autorów. Redaktorem 
monografii jest prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, a jej recenzen-
tem dr hab. Marek Ferenc. Wydawcą zaś Towarzystwo Wy-
dawnicze „Historia Iagellonica” działające przy Instytucie Hi-
storii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozdziały i ich auto-
rzy:Rozdział 1. „Przyroda i geografia Myślenic” - mgr Stanisław 
Cichoń 
Rozdział 2. „Archeologia miasta Myślenic” prof. dr hab. Paweł 
Valde-Nowak 
Rozdział 3. „Historia miasta od momentu pojawienia się 
pierwszych źródeł pisanych do roku 1772” ks. dr Michał Piela 
Rozdział 4. „Myślenice pod austriackim zaborem 1772 – 1918” 
mgr Magdalena Wróblewska 

Rozdział 5. „Miasto Myślenice w dobie dwudziestolecia mię-
dzywojennego 1918 – 1939”  
mgr Dariusz Zdziech  
Rozdział 6. „Myślenice w latach II wojny światowej 1939 – 
1945” mgr Paweł Lemaniak 
Rozdział 7 i 8: „Miasto Myślenice w latach 1945 – 1989”, 
„Myślenice – historia najnowsza 1989 – 2010” mgr Robert 
Murzyn.  

Książkę podarowała nam Biblioteka Publiczna w Myślenicach. 
Dziękujemy! 

Konkurs biblioteczny – wyniki!! 

Z przyjemnością informujemy, że zakoń-
czył się konkurs na plakat lub prezentację 
promującą bibliotekę szkolną Zespołu 
Szkół w Dobczycach. 

Laureatami zostali Adam Woźniak i Ad-
rian Kasprzyk z kl. 3LO3, którzy przygoto-
wali obszerną i wyczerpującą  prezentację 
multimedialną, oraz Patrycja Pudlik i Mał-
gorzata Dyl z kl. 1LO1 za wykonanie po-
mysłowego plakatu. 

Gratulujemy! 

Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół 



Jesteś najmłodszym sędzią w kra-
ju posiadającym uprawnienia 
do sędziowania w najwyż-
szych klasach rozgrywkowych 
tenisa stołowego, jakimi są 
Superliga Mężczyzn oraz Eks-
traklasa Kobiet. Jak zaczęła 
się Twoja przygoda z tenisem 
stołowym? 

Zacząłem grać 6 lat temu w myślenic-
kim UKS Zarabie. Tenis stołowy jako 
gra niesamowicie mnie zafascynował. 
Początkowo tylko grałem, jednak 
przyszła pora, kiedy zainteresowało 
mnie sędziowanie. Postanowiłem 
więc przystąpić do egzaminu na sę-
dziego kandydata i w ten sposób uzy-
skać uprawnienia. Dużo zawdzięczam 
własnym chęciom, ale również życzli-
wości małopolskich sędziów, którzy 
zawsze służyli mi dobrą radą. Kiedy 
byłem sędzią okręgowym, poprowa-
dziłem kilka znaczących meczy, co 
skutkowało dopuszczeniem mnie do 
egzaminu na licencję do prowadzenia 
I ligi i ekstraklasy. Egzamin odbył się 
we wrześniu 2012 r. w Katowicach, 
ukończyłem go z powodzeniem.  
Właśnie tak pokrótce wygląda moja 
dotychczasowa kariera sędziego.  
 

Sędziując, miałeś zapewne okazję 
do spotkania wielu gwiazd 
tenisa stołowego. Czy mógł-
byś podzielić się swoimi do-
świadczeniami? 

Osobiście miałem okazję prowadzić 
mecze takich zawodników jak: Nata-
lia Partyka – trzykrotna mistrzyni pa-
raolimpijska, Li Qian – sklasyfikowana 
w pierwszej ,,20” na świecie, Chinka z 
polskim paszportem, Seiya Kishikawa 
– sklasyfikowany na nr. 16 na świecie 
Japończyk, wielu zawodników pol-
skiej ekstraklasy i niemieckiej Bunde-
sligi.  Będąc na turnieju z cyklu World 
Tour spotkałem wicemistrzynię olim-
pijską z Londynu – Chinka Ding Ning 
oraz mistrza świata Chińczyka Wanga 

Hao. Oczywiście, z racji moich zaintere-
sowań takie spotkania są na pewno 
miłym i ciekawym doświadczeniem.  
 

Jesteś w klasie maturalnej. Egza-
min dojrzałości zbliża się wiel-
kimi krokami. Jak dzielisz obo-
wiązki szkolne z sędziowa-
niem?  

Sędziowania nie jest aż tak dużo, ogra-
nicza się to do jednego spotkania w 
tygodniu, więc spokojnie mam czas na 
naukę. Gorzej jest z moją motywacją 
(uśmiech). 
 

Tenis stołowy jest twoją pasją. Czy 
wiążesz z nim jakieś plany na 
przyszłość? 

Oczywiście. Na pewno chciałbym wciąż 
sędziować i starać się podnosić upraw-
nienia oraz jakość mojego sędziowania.  
Planuję również nadal rekreacyjne 
grać, ponieważ sprawia mi to wielką 
przyjemność.   
W najbliższym czasie może wezmę 
udział w kursie trenerskim.  
Rozmawiały:  
Patrycja Pudlik, Karolina Goryczka  
kl.1LO1 

RAFAŁ ZLEZARCZYK NAJMŁODSZYM SĘDZIĄ TENISA 

 
Osobiście 

miałem okazję 
prowadzić mecze 
takich zawodników 
jak: Natalia Partyka 
–  t r z y k r o t n a 
m i s t r z y n i 
paraolimpijska, Li 
Q i a n  – 
sklasyfikowana w 
pierwszej ,,20” na 
świecie... 
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Lody Melba 

 

Ten deser swoje imię zawdzięcza Nellie Melba.  

Właściwie nazywała się Helen Porter Mitchell, (ur. 19 maja 1861 
w Richmond k. Melbourne, zm. 23 lutego 1931 w Sydney) - au-
stralijska śpiewaczka (sopran liryczno-koloraturowy) 

Mąż śpiewaczki Porter-Amstrong, bogaty amerykański przemy-
słowiec, na cześć żony wydał przyjęcie w londyńskim hotelu 
Savoy. Specjalnie na tę okazję sprowadził z Paryża Augusta Escof-
fiera – francuskiego szefa kuchni, który pracował dla Cesara Ritza. 
Mistrz kuchni skomponował wyjątkową potrawę dla wyjątkowej 
kobiety. Stworzył lodowe arcydzieło. 

Obrane ze skórki brzoskwinie (ugotowane w syropie z wanilią) 
spoczęły na grubej warstwie lodów śmietankowych. Wierzch otu-
lała galaretka malinowa. Oryginalną recepturę wzbogacono po-

tem bitą śmietaną i biszkoptami. 

Od tego wydarzenia, słowo melba kojarzy się niektórym, nie z operą, lecz 
z pysznym lodowym deserem. 

Sami możemy przygotować to deserowe arcydzieło. 

Wykonanie: 

 - Brzoskwinie wypestkować, obrać i podzielić 
na cząstki. Jeżeli są z puszki, odsączyć z zalewy. 

 - W garnku podgrzać wino z dodatkiem soku 
z cytryny, cynamonu i cukru.  

 - Dodać cząstki brzoskwini i trzymać w zalewie 
pod przykryciem ok. 5 min na małym ogniu.  

 - Brzoskwinie wyjąć, osączyć i ostudzić.  

 - Maliny umyć, osączyć, rozgnieść widelcem 
i przetrzeć przez sito.  

 - Do przecieru dodać łyżkę zalewy, cukier puder 
i cukier waniliowy, wymieszać.  

 - Lody i brzoskwinie ułożyć w salaterkach, polać 
sosem i przybrać listkami mięty. 

Katarzyna Mikos 

Składniki na 4 porcje wg Polskiego Serwisu 
Kulinarnego 

 4 kulki lodów waniliowych 

 4 brzoskwinie (mogą być z puszki) 

 ½ szklanki białego wina 

 2 łyżki soku z cytryny 

 1 kawałek kory cynamonu (może być 
zmielony) 

 1 łyżka cukru 

listek mięty do przybrania 
Sos: 

 20 dag malin 

 1-2 łyżki cukru pudru 

1 torebka cukru waniliowego 
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Humor  

Oto niektóre „tytuły” książek poszukiwa-
nych przez uczniów w bibliotece szkolnej  
cd: 

1. „Habit” Tolkiena (Hobbit, czyli tam i z powro-
tem) 

2. „Hemoroidy” Owidiusza (Heroidy czyli listy) 

3. „Mały Księżyc” Saint-Exupéry (Mały książę) 

4. „Anakonda” Sofoklesa (Antygona) 

5. „Fircyk w podrywach” Zabłockiego (Fircyk w 
zalotach) 

6. „Przygody młodego Wernera” (Cierpienia 
młodego Wertera) 

7. „Handel w Gdańsku” (Mendel Gdański) 

8. „Nowy świat” (Inny świat) 

 

Dzwoni studentka do biblioteki: 

- Dzień dobry! Czy jest kronika? 

- Dzień dobry! Galla? - jako, że 

kronik jest kilka bibliotekarz próbuje uściślić. 

- Może i Galla... - Studentce wyraźnie to nic nie 
mówi, więc bibliotekarz próbuje dalej. 

- Anonima? 

- Ano, jak ni ma to trudno. Do widzenia! 

 

Do biblioteki wpada czytelnik i pyta: 

- Jest "Dziewica Orleańska"? 

Bibliotekarz odpowiada: 

- Tak, ale tylko na miejscu i zniszczona.  

Ciekawostki biblioteczne 
Zapach książek 

Niektórzy przepadają za zapachem nowo wydru-
kowanej książki, niektórzy nie. Dlatego DuroSport 
stworzył dezodoranty Smell of Books stwarzające 
iluzje książki. Powstały one w celu ulepszenia wra-
żeń przy czytaniu książek elektronicznych i prze-
znaczone są głównie dla osób lubiących e-booki, 
ale tęskniących za zapachem papierowej książki. 

Smell of Books można kupić w pięciu wariantach 
aromatowych: 

- nowej książki (New Book Smell), 

- stęchlizny (Classic Musty),  

- fuj, masz koty (Eau, You Have Cats) aromat uży-
wanych książek dla miłośników zwierząt i kolek-
cjonerów książek,  

- zapachu wrażliwości (Scent of Sensi-
bility, czyli zmysłowości dla fanów 
Jane Austen),  

- chrupiącego bekonu (Crunchy Bacon 
Scent).  

 

Książka z terminem ważności 
 Tak jak wiele produktów spożywczych czy 
kosmetyków mają swój termin ważności, teraz 
nawet mają go książki. Jak głosi hasło reklamowe 
jest to "Książka, która nie może czekać".  

 Wszystko za sprawą argentyńskiego wy-
dawnictwa Eterna Cadenica, która niedawno 
stworzyła taką książkę, inną niż wszystkie. Trzeba 
szybko czytać daną książkę, bowiem tekst sam 
znika i pozostają tylko puste strony. Jest to dobry 
patent dla osób, które kupują książki i odkładają 
je na półkę z nadzieją, że za trochę zostaną prze-
czytane, oczywiście jeśli znajdzie się na to czas. 
Ale w przypadku książek z wydawnictwa Eterna 
Cadenica nie można długo czekać. Bowiem wyda-
ło ono antologię latynoamerykańskich autorów z 
prawdziwym terminem ważności. Dana pozycja 

drukowana jest specjalnym tuszem, który znika pod 

wpływem zetknięcia się ze światłem i powietrzem. Po 

zakupie tytułu, szczelnie zapakowanego, możemy 

przeczytać go w ciągu dwóch miesięcy- po upływie 

tego czasu pozostaje nam tylko pusty zeszyt do zapi-

sania. Treść książki zanika stopniowo, litery blakną i 

stają się nieczytelne. 

źródło: lustrobiblioteki.pl 

Redakcja 

Nauczyciele bibliotekarze  

współpraca:  

Patrycja  Pudlik kl. 1LO1 

Małgorzata Dyl kl. 1LO1 

 Karolina Goryczka kl. 1LO1 
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Zmierzch, Stephenie Meyer 

 Kiczowata historyjka czy 

romans na miarę XXI wieku? 

   Historia jest bardzo prosta. Zwy-
czajna, wydawałoby się nastolatka, 
Isabella Swan przeprowadza się do 
swojego ojca, mieszkającego w ma-
łym, pochmurnym, miasteczku. 
Oczywiście zmiana miejsca zamiesz-
kania jest u niej powodem wielu 
frustracji - nie pasuje jej klimat, no-
wi znajomi wydają się dziwni, trudno 
jest się jej odnaleźć w nowym oto-
czeniu. Banał.   Poznaje tam trzyma-

jącego się zawsze na uboczu, niesamowicie przystojnego, 
tajemniczego chłopaka – Edwarda Cullena. Chłopak ma nad-
ludzkie zdolności - nie można mu się oprzeć, ale i nie można 
go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekre-
ty, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swo-
i c h  n a j b l i ż s z y c h  n a  n i e b e z p i e c z e ń s t w o .  
Wiadomo – szykuje się typowy romansik osadzony w re-
aliach amerykańskiej „high school”. Banalne? Tylko trochę, 
gdyż obiekt zainteresowania Belli okazuje się… wampirem!   
Jakie niebezpieczeństwa grożą młodej bohaterce?  

   Anna Podsiadło kl. 3LO1 

Wyszperane na półkach – recenzje książek 

Pamiętam Cię, Yrsa Sigurdarđót-

tir 

 

 K s i ą ż k a 

ma być horro-

rem? Śmieszyło 

mnie to strasznie. 

Ale strasznie zro-

biło się jak prze-

c z y t a ł e m 

“Pamiętam Cię” 

Yrsy... Ta książka 

niesłychanie po-

budza wyobraźnię czytelnika. Yrsa 

w mistrzowski sposób dawkuje na-

pięcie. Lekkość z jaką napisała 

książkę przeraża. Kto mógł umiej-

scowić tę historię na pięknej, mało 

zaludnionej Islandii?! Marzyłem 

żeby tam polecieć ale teraz nie ma 

mowy! Książka jest po prostu prze-

siąknięta strachem.  Czekam na 

następną książkę a w międzyczasie 

gorąco polecam ;-p 
  Przemysław Stoch kl. 4TG 
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Poczwarka, Dorota Terakowska 

 Adam i Ewa , bohaterowie powieści, żyją prawie jak w serialu. Ma-
ją po trzydzieści lat i starannie opracowany rodzinny biznesplan. Ład ich 
świata burzy pojawienie się córeczki, innej, niż oczekiwali. Mężczyzna i 
kobieta każde na swój sposób poznaja to nowe życie. 

 Po raz pierwszy sięgnęłam po tę książkę mając 10 lat. Po przeczy-
taniu wracałam do tej niesamowitej lektury kilkanaście (!) razy. Za każdym 
razem płakałam… Nie mogłam zrozumieć jak Adam mógł być tak ego-
istyczny. Wolał zamknąć się ze swoim „problemem” w gabinecie, niż sta-
wić mu czoła jak prawdziwy mężczyzna… Ale niestety, takich ludzi jak 
Adam jest coraz więcej. Gdy tajemnica rodziny Adama wyszła na jaw, bo-
hater próbował wszystko naprawić. Próbował… Ale było już za późno… 

 W dzisiejszym świecie „high technology” żyjemy w wiecznym pośpiechu. Nie zwracamy 
uwagi na małe rzeczy. Gdy u znajomych urodzi się niepełnosprawne dziecko mówimy: „dobrze, 
że my mamy zdrowe”. Boimy się… Ale czego? Większej odpowiedzialności? Czy tego, że będzie-
my musieli zrezygnować z ukochanej pracy by opiekować się dzieckiem 24 godziny na dobę? A 
może boimy Się porażki? 

 „Poczwarka” jest jedną z moich ulubionych książek. Chętnie do niej wracam. Książka 
zmieniła moje życie. Zaczęłam inaczej patrzeć na świat. Z perspektywy patrzenia małego, chore-
go i bezbronnego dziecka.  

Gorąco polecam! 

       Patrycja Pudlik kl. 1LO1 


