
 



 

 

      Na początku, chciałabym 
przywitać tych, którzy są 
nowi i dopiero poznają mury 
t e j  s z k o ł y . 
Uczniowie, nauczyciele… 
mam nadzieję, że będziecie 
spędzać tu miło czas,  
a każdy dzień witać  
z szerokim uśmiechem.  
Dla wielu z was jest to do-
piero początek. Dla mnie  
niestety powoli kończy się 
przygoda w tym miejscu. Jest 
t o  m ó j  o s t a t n i  r o k . 
I właśnie dlatego chciałabym 
przeżyć go najlepiej jak 
umiem, dążyć do osiągnięcia 
c e l ó w ,  o b c o w a ć  
z nauką tak, by przyniosła 

efekty. Pragnę przeżyć ten rok tak, aby jak najlepiej go wspomi-

nać. I mam nadzieję, że w tym roku szkolnym, wy również 
będziecie dążyć do tego, by stale mieć uśmiech na twarzach, i aby 
już nigdy nie zszedł.  

Kinga 
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Savoir-vivre w wirtualnym wydaniu 

Korzystając z sieci bardzo 
często łamiemy zasady netykiety. 
Poprzez różne działania powstały 
w języku angielskim nazwy złych 
zachowań. Jednym z bardziej  po-
wszechnych jest trolling, który po-
lega na wywołaniu kłótni poprzez 
napisanie nieprawdziwej informa-
cji. Efektem tego zachowania ma 
być zamęt, dezorganizacja w da-
nym miejscu w Internecie. Flo-
oding to wysyłanie tych samych 
lub pustych wiadomości w krót-
kich odstępach czasowych. Nie-
chciane lub niepotrzebne wiado-
mości elektroniczne to spam. Ce-
chuje się on tym, że wiadomość 
wysyłana jest niezależna od tożsa-
mości odbiorcy i nie wyraził też 
zgody aby takową wiadomość 

otrzymać. Cytując kogoś zapomi-
namy dopisać autora albo skąd po-
chodzi cytat. Propagowanie nieod-
powiednich zachowań wśród mło-
dzieży jak picie alkoholu, palenie 
papierosów, używanie środków 
narkotyzujących, popełnianie prze-
stępstw to tez łamanie etykiety  
w sieci, bo jest to publikacja nie-
zgodnych z prawem treści. 

Jeśli faktycznie chcemy 
udzielać się w Internecie to powin-
niśmy pamiętać o tym co wyżej zo-
stało wymienione. Wtedy nie tylko 
nam będzie sie korzystało lepiej  
z sieci ale też innym, bo każdy za-

sługuje na szacunek w stosunku do 
siebie i swojego czasu.  

Sara 

Każdy z nas codziennie stosuje 
się do pewnych zasad, mówi „dzień 
dobry” i „do widzenia”. Ubiera się 
odpowiednio do sytuacji. Uczymy się 
całe życie jak się zachowywać w od-
powiednich sytuacjach, lecz dalej ma-
my problem z odpowiednim zacho-
waniem w Internecie.  

Żyjąc w XXI w, chcąc czy nie 
chcąc, mamy styczność z mediami, 
portalami internetowymi. Nasza 
obecna społeczność przenosi życie do 
sieci, bo to w niej można znaleźć coś 
dla siebie  w krótki i łatwy sposób. 
Granie w gry, udzielanie się na forach 
dyskusyjnych to tylko jedne z nielicz-
nych zajęć. Nawet powoli zanika na-
sze życie towarzyskie w prawdziwym 
życiu i przenosi się do Internetu. Jed-
nakże korzystając z Internetu powin-
niśmy wiedzieć co to jest netykieta,  
a jest to zbiór zasad mówiącym nam 
co powinniśmy a czego nie w wirtual-
nym świecie. Przeszukując wiele stron 
oczekujemy konkretów na dany te-
mat, wypowiadając się na forach 
chcielibyśmy aby inni nas szanowali  
i kulturalnie się wypowiadali. Uży-
wając wulgaryzmów możemy kogoś 
urazić ale też czasem zdarza się tak, 
że tracimy wtedy możliwość do ko-
rzystania z danych usług. W przypad-
ku gier nie możemy wtedy grać  
w wybraną pozycję, korzystając ze 
stron i udzielając się na nich można 
utracić prawo do zamieszczania swo-

ich wpisów. Kultura w Internecie do-
tyczy też ortografii i interpunkcji. Mi-
lej czyta się nam artykuły oraz wypo-
wiedzi, które są poprawnie napisane.  
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Wywiad z Panem  

Jackiem Mikołajczykiem, 

nauczycielem geografii   

w Zespole Szkół  

im. ks. Józefa  

Tischnera  

w Dobczycach 

 
 
 
1. Jest Pan absolwentem naszej 

szkoły. Jak wspomina Pan swoje 
szkolne lata w dobczyckim ZS? 
 
Bardzo dobrze. Chodziłem do klasy 

licealnej, razem z p. Beatą Dudek 
oraz p. Justyną Dudzik. Nie mam 
żadnych niemiłych wspomnień, 
wręcz przeciwnie - było fajnie i we-
soło. Niestety nie mogę za wiele po-
wiedzieć, ponieważ było to dawno.  
 

2. W Zespole Szkół w Dobczycach 
uczy Pan geografii. Co najbardziej 
Pan lubi w swojej pracy? 
  
Wakacje. A tak na poważnie, to 

chyba brak nudy, zmiany. Nowi  

ciekawi ludzie, uczniowie, także 

nowe pomysły oraz naprawdę 
mnóstwo ciekawych doświadczeń. 
No i oczywiście czas na spełnianie 

m o i c h  z a i n t e r e s o w a ń .  
 
 
 
3. Czy w życiu codziennym 

przydaje się Panu dobra znajo-
mość geografii? 
 
Bardzo. Jestem turystą, kolażem 

amatorem, znajomość geografii 
jest niezbędna do poznawania 
świata i rozwijania swoich pasji. 
Dużo wiedzy przenoszę na życie 
osobiste, co pomaga chociażby  
w pieszych wędrówkach. 
 

NASI NAUCZYCIELE 
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4. Jakie są Pana zaintereso-
wania i w jaki sposób je Pan 
realizuje? 
 
Turystyka górska, piesza, 
poznawanie świata. A także ko-
larstwo - pokonywanie dużych 
dystansów. Ruch i przemi-

eszczanie się - im więcej  
i częściej tym lepiej. Dlatego 
wybrałem geografię. Mogę 
zwiedzać Polskę i całą Europę. 
Jeżdzić na rowerze, zabierać 
także syna na wycieczki. Wolny 
czas tak właśnie wykorzystuję. 
 
5.Jaka jest Pana ulubiona  
książka? Dlaczego warto ją  
przeczytać? 
 
 

Ostatnio wpadła mi w ręce -  
z racji zainteresowań  książka  
o Pieninach,  z  masą 
opowiadań przyrodniczych  
i historycznych. Warto ją 
przeczytać ze względu na 
ogromną wiedzę, jaką 
zawiera, nie tylko suche 
f a k t y ,   a l e  t a k ż e 
opowiadania i legendy. 
Wiadomości, jakie przekazuje 
na pewno nie raz wykorzys-
tam jadąc w trasę.  

 

Rozmawiała  
Kinga Kowalczyk 
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11 października br. już po raz 
45. w naszym Zespole Szkół  
w Dobczycach odbywała 
się  Akcja Honorowego 

Krwiodawstwa. Do oddania 
krwi  zgłosiło się 35 osób,  
a krew oddało 20, łącznie 
z e b r a n o  9  l i t r ó w 
k r w i .  P o d c z a s  4 5 
d oty ch cz as owyc h akc j i 

o d d a w a n i a  k r w i  w 
ZS zebrano łącznie 876,3 

litra tego bezcennego płynu. 

 

O p i e k ę  n a d  a k c j ą 
honorowego oddawania 
krwi sprawowali jak zawsze 
o r g a n i z a t o r z y :  E w a 
M i k o ł a j c z y k ,  J a c e k 
Mikołajczyk i Danuta Ścibor. 

O R G A N I Z A T O R Z Y 
D Z I Ę K U J Ą  W SZ Y S T KI M 
K R W I O D A W C O M  
I ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ 
AHK, KTÓRA ODBĘDZIE 
SIĘ 12 GRUDNIA JESZCZE 
W TYM ROKU, A NASTĘPNA 
6 MARCA 2020 R. 

Akcja Honorowego  

Krwiodawstwa 

 



 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

mieszczeniu, plenerze, z dowol-
ną książką). Przygotowano rów-
nież  gazetkę ścienną na koryta-

rzu "Literackie nagrody: Nobel  

i Nike", zapoznającą Czytelni-
ków z historią nagród literac-
kich oraz sylwetkami pisarzy  
i ich twórczością, zachęcającą do 
sięgnięcia po ich dzieła. 

 

 W październiku, jak co 
roku, obchodziliśmy w Zespole 
Szkół Międzynarodowy Mie-

siąc Bibliotek Szkolnych.  
Święto zostało ustanowione 
przez Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Bibliotekarstwa 
Szkolnego (ang. International 
Association of School Libra-
rianship) w 1999 r. i ma na celu 
zwrócenie uwagi na ogromną 
rolę biblioteki w 
życiu szkoły oraz 
w nauce i rozwija-
niu zainteresowań 
czytelniczych. Ha-
sło tegorocznego 
Międzynarodowe-
go Miesiąca Biblio-
tek Szkolnych 
b r z m i a ł o 
„Wyobraź sobie”. 

 Święto bi-
bliotek w naszej 
szkole rozpoczęli-
śmy od okoliczno-
ściowej gazetki, 
znajdującej się na  
korytarzu,  przy-
gotowanej z okazji 
MMBSz. Został 
również zorgani-
zowany konkurs 
f o t o g r a f i c z n y 
„Czytać można 
wszędzie”, pole-
gający na wykona-
niu zdjęcia, pro-
mującego czyta-
nie, w dowolnym 
miejscu (np. w po-
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Wyobraź  

sobie 
—hasło  te-
gorocznych 
obchodów 
Międzyna-
rodowego 
Miesiąca  

Bibliotek 
Szkolnych 



 

Tischnerowską społeczność za-
prosiliśmy również do zapozna-
nia się z wystawą w czytelni 
„Różne oblicza książki”, na 
której znalazły się książki niety-
powego formatu, posiadające 
unikalną szatę graficzną, zróż-
nicowaną czcionkę, oraz różno-
rodną tematykę. 

W ramach obchodów święta bi-
bliotek  udało się zorganizować 
pogadanki w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Dobczycach 
dla maturzystów Zespołu Szkół, 
zapoznając ich z księgozbiorem, 
działalnością i funkcjonowa-
niem biblioteki publicznej. 

W br. szkolnym w ramach 
współpracy naszego Zespołu 
Szkół z Przedszkolem Samorzą-
dowym nr 3 w Dobczycach po 
raz 5. prowadzona jest akcja 
"Młodzież czyta  przedszkola-
kom”. W zakresie realizowane-
go cyklu spotkań z książką 
uczniowie "Tischnera" czytają 
przedszkolakom z grupy Bie-
dronki bajki, pobudzające wy-
obraźnię a także kształtujące 
nawyk czytania.  

W ramach obchodów 

Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych nauczycie-

le bibliotekarze za-

chęcali uczniów do 

włączenia się w akcję 

i do odwiedzenia bi-

blioteki, zapoznania 

się z księgozbiorem 

oraz do korzystania 

ze zbiorów. 

Redakcja 

STR. 7 NIECODZIENNIK 



 

 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW 

spędzona z nim, ma wartość więk-
s z ą  n i ż  d i a m e n t y .  
      Teraz liczy się tylko to, aby być 
kochanym. Aby ktoś kochał cię  
w tym życiu, a nawet i po nim.  
I już nie ma znaczenia, czy będzie 
pamiętał cię cały świat, czy też nie, 
tylko to, by ci których obdarzasz 
miłością mieli cię na zawsze w 
sercu. Tylko to ma znaczenie. 
Ludzie, których kochamy, i którzy 
kochają nas. 

Kinga 

 

 

Wspomnienie 

Całuję innych 

i przypominam sobie 

Twoje miękkie usta na moich 

Gorące dłonie w zimne wieczory 

splecione w jedność 

i dwie dusze 

które są już oddzielnie   

a były kiedyś razem 

Sara 

"Przed i po Nim" 

       Wiesz, co kiedyś miało dla mnie 
znaczenie? To, aby ludzie o tobie 

nie zapomnieli. Ta straszna obsesja, 
aby po twojej śmierci wszyscy pa-
miętali kim byłaś, i czego dokona-
łaś. Robimy różne rzeczy z nadzieją, 
że ktoś, kiedyś o nas usłyszy, że 
każdy będzie pamiętał nasze imię. 
Rzeczy, które tak naprawdę nie 
mają żadnego znaczenia we 
wszechświecie. Stałe dążenie do 
doskonałości, wyznaczanie sobie 
niemożliwych celów. Przez to za-
częłam upadać , bo tak naprawdę to 
wszystko, to tylko rzeczy które 
prowadzą do obsesji, aby nigdy nie 
zostać zapomnianym. To wszystko, 
t o  t y l k o  z ł u d n e  ż y c i e . . . 
      Przychodzi jednak taki moment, 
w którym wszystko się zmienia. Dla 
mnie zmienił się cały świat... 
      Teraz, kiedy patrzę w jego brą-
zowe oczy, kiedy widzę ten uś-
miech, który mógłby pokonać 

każdą wojnę, jaka toczy się w mojej 
głowie, kiedy spoglądam na niego 
ukradkiem i czuję się tak szczęś-
liwa, jak nigdy. Teraz, kiedy całuje 
mnie delikatnie w czoło i wymawia  
ciche "kocham cię", a dla mnie jest 
to cenniejsze niż jakiekolwiek 
skarby tego świata. Teraz, kiedy  
w przypływie smutku zaczynam 
płakać, a on zamyka mnie w swoich 
objęciach tak mocno, jakby trzymał 
w nich cały swój świat. Teraz, kiedy 
razem obserwujemy spadającą gwi-
azdę, a w głowie mamy to samo 
życzenie. Teraz, kiedy każda chwila 
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Łętownia leży na obszarze Be-
s k i d u  M a k o w s k i e g o 
(Średniego), w dolinie rzeki Łę-
tówki, która po połączeniu  
z Bogdanówką tworzy Krzczo-

nówkę, lewy dopływ Raby. 

Łętownia została założona 

przez króla Kazimierza Wielkie-

go na mocy przywileju wydane-

go w Żarnowcu dnia 27 sierpnia 

1365 roku. 

Kościół Świętych Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza w Łę-

towni został wzniesiony w la-

tach 1760 – 1765. Jego fundator-

ką była ówczesna dziedziczka 

Łętowni i Łopusznej, Barbara  

 Janickich Lisicka herbu Prus. 

Poświęcenia kościoła dokonał 

biskup pomocniczy krakowski 

Franciszek Połkański dnia 24 

października 1776 r.  

Jest kościołem jednonawowym, 

wzniesi onym z drewna 

w  k o n s t r u k c j i  z r ę b o -

wej .  E l ewa c j a  ko ś c i o ł a 

jest oszalowana, dach kryty gon

tem Polichromia głównie 

o motywach kwiatowych po-

chodzi z końca XVIII w. Cenne 

wyposażenie świątyni stanowią 

m.in.: ołtarze rokokowe z 2. poł. 

XVIII w.; rokokowa ambona  

z ok. 1779 r.; stacje Drogi Krzy-

żowej malowane na płótnie, 

w rokokowych ramkach oraz 

organy w obudowie z 3. ćw. 

XVII w. W 1992r. we wnętrzu 

kościoła urządzono kaplicę 

Miłosierdzia Bożego, a na-

stępnie kaplicę bł. brata Jana 

Brunona Zembola, pochodzą-

cego z Łetowni męczennika II 

wojny światowej.  

Weronika 

KOŚCIÓŁ ŚW. APOSTOŁÓW  
SZYMONA I JUDY TADEUSZA W ŁĘTOWNI  
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NASZA MAŁA OJCZYZNA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstrukcja_wie%C5%84cowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstrukcja_wie%C5%84cowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szalowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gont


 

 

KĄCIK KULINARNY  

zeszklić pokrojoną w kosteczkę 
cebulę oraz obrany i pokrojony 
na plasterki czosnek. Dodać dy-
nię i ziemniaki, doprawić solą, 
wsypać kurkumę i dodać imbir. 
Smażyć co chwilę mieszając 
przez ok. 5 minut. 
Wlać gorący bulion, przykryć  
i zagotować. Zmniejszyć ogień 
do średniego i gotować przez 
ok. 10 minut.  
Świeżego pomidora sparzyć, 
obrać, pokroić na ćwiartki, usu-
nąć szypułki oraz nasiona  
z komór. Miąższ pokroić w ko-
steczkę i dodać do zupy. Pomi-
dory z puszki są już gotowe do 
użycia, wystarczy dodać do po-
trawy. 
Wymieszać i gotować przez 5 

minut, do miękkości warzyw. 
Zmiksować w blenderze z do-
datkiem mleka 

Paulina 

Krem z dyni 

800 g dyni (500 g po obraniu) 

250 g ziemniaków 

25 g masła 

1 cebula 

2 ząbki czosnku 

1 łyżeczka kurkumy w proszku 

1 łyżeczka świeżego startego 

imbiru 

1 pomidor lub 1/2 puszki kro-

jonych pomidorów 

1 i 1/2 szklanki bulionu 

1 szklanka mleka 

Przygotowanie 
Dynię obrać ze skórki, usunąć 
nasiona, miąższ pokroić  
w kostkę. Ziemniaki obrać i też 
pokroić w kostkę.  
W większym garnku na maśle 
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Drożdżówki ze śliwką 

0,5 kg mąka pszenna, 

1 szk mleka 

0,5 szk cukier, 

5 dkg drożdże, 

2 szt jajka, 

1 łyżeczka cukier waniliowy, 

100 gr masła, 

sól szczypta 

Kruszonka, 

100 gr mąka pszenna, 
50 gr cukier, 

50 gr masło zimnego 

 

Przygotowanie: 

Mleko podgrzać, dodać 2 łyżki 

cukru, 2 łyżki mąki i rozkruszo-

ne drożdże. Wymieszać i pozo-

stawić do wyrośnięcia. Do miski 

KĄCIK KULINARNY  
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Na górę rozkruszyć kru-
szonkę ( masło rozpuścić 
przestudzić i wyrobić z 
mąką i cukrem ) . 

 Drożdżowe kołka posma-

rować roztrzepanym jaj-

kiem Piec około  20- 25 

min w 170 st. 

Ania 



 

 

 W październiku, po zebra-

niu grupy uczniów chętnych do 

pracy (podpisanie umów wolonta-

riackich na rok szkolny 2019/2020) 

oraz wyborach Lidera  (został nim 

Krystian Flak z 1T3g) rozpoczął 

działalność Klub Tischnera. 

W tak krótkim czasie udało  się już 

zorganizować kilka akcji.: 

-  Światowy Dzień Seniora obcho-

dzony 21.10.2019— organizowany 

wraz z Fundacją OKNO NADZIE-

I .Jest to akcja edukacyjno - wycho-

wawcza, uwrażliwiająca na potrze-

by starszych,  wolontariusze wrę-

czali seniorom przygotowane serca  

i słodkości, składali życzenia. Ak-

cja ma na celu przypominanie 

młodszym o naszych seniorach, by 

pamiętali, otaczali troską, wsłuchi-

wali się w to, co mówią, czerpali  

z ich doświadczenia, dbali, by czuli 

się potrzebni. W działania  zaanga-

żowało się 20 uczniów z Zespołu 

Szkół a w zbieranie datków na 

rzecz Fundacji OKNO NADZIEI  2 

osoby 

 

 

 

- Kwesta na rzecz Komitetu Opieki 

nad Zabytkami Dobczyc - w akcję 

zaangażowało się 20 osób - zebra-

no 2500 zł 

- Kwesta na rzecz chorej absol-

wentki szkoły - 2 osoby - 1675 zł 

i 5 EURO 

 

- Kiermasz ciast na rzecz absol-

wentki szkoły - 15 osób - 845 zł 

 

Przed nami akcje mikołajkowe  

i świąteczne. 

 

Koordynator Iwona Puchała 

KLUB TISCHNERA —WOLONTARIAT  
W ZESPOLE SZKÓŁ 

STR. 12 NIECODZIENNIK 

 

KALENDARIUM SPORTOWE 

Reprezentanci Zespołu Szkół w roku szkol-
nym 2019/2020 brali udział w : 

- XXXVI Sztafecie Szlakiem Walk Partyzan-
tów AK i BCh na trasie Wiśniowa-
Dobczyce,  gdzie zajęli I miejsce w kategorii 
szkoła średnia 

- Powiatowych Biegach Przełajowych  
Licealiada – IV miejsce 

-  Licealiadzie w Piłce Siatkowej  

dziewcząt – V miejsce, chłopców  IV miejsce 

 



 

 

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA 

raz jej dużej ilości. 

Kiedy i ile pić wody? 

- 1 szklankę po przebudzeniu 
aby aktywować narządy wewnętrzne  

- 1 szklankę wody na 30 minut 

przed posiłkiem, aby pomóc  

w trawieniu  

- 1 szklankę przed nauką—

pomaga w optymalnej pracy 

mózgu, potrafimy się łatwiej 

skupić i nie mamy efektu za-

mglonego umysłu  

- 2 szklanki przed i w trakcie 

treningu 

- 1 szklankę przed kąpielą, 

aby obniżyć ciśnienie krwi, aby 

jeszcze bardziej zrelaksować 

ciało i poczuć odprężenie 

- 1 szklankę wody na godzinę 

przed snem, aby uzupełnić utra-

tę płynu, 

 

Ciekawostki: Woda butelkowa-
na zawiera więcej minerałów 

Mit. Napis na etykiecie butelki 
"woda mineralna" wcale nie 
oznacza, że dana woda jest źró-
dłem minerałów. Tego typu ety-
kiety często wprowadzają ludzi 
w błąd. Pamiętaj, że prawdziwa 
naturalna woda mineralna po-
winna zwierać 1000 mg (1 g) mi-
nerałów w 1 litrze. Wody o niż-
szej mineralizacji są wodami 
źródlanymi. 

Paulina i Ania 

 

Nawadniaj swój  

organizm   
 

Gdy chce Ci się pić, jest to 
oznaką, że Twojemu organi-
zmowi już brakuje wody. 

Nie dopuść do tego! 

Według podstawowego prze-
licznika powinniśmy wypijać 
ok. 1 ml wody na 1 kcal spoży-
wanych pokarmów lub 30 ml 
na 1 kg masy naszego ciała. 

Ważne jest też, aby wodę pić 
regularnie, przez cały dzień - 
to dużo skuteczniejszy sposób 
na nawodnienie niż wypicie na 
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https://motywatordietetyczny.pl/2018/11/kiedy-pic-wode-7-kluczowych-momentow-dla-zdrowia-odchudzania/
https://motywatordietetyczny.pl/2018/11/kiedy-pic-wode-7-kluczowych-momentow-dla-zdrowia-odchudzania/
https://motywatordietetyczny.pl/2019/05/ziola-na-nizsze-cisnienie-baw-sie-przyprawami-i-obnizaj-cisnienie/


 

 

Projekt „VER/CZYCE” – dobczycka  

młodzież w Versmold 

Projekt finansowała międzynarodo-

wa organizacja  Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży, UMiG 

Dobczyce, Starostwo Powiatowe w 

Myślenicach oraz rodzice polskich 

uczniów, uczestniczących w wy-

mianie. 

Pobyt w Versmold oczami tisch-

nerowskiej młodzieży 

Swoimi wrażeniami dzielą się Ad-

rian, Jakub i Darek, uczniowie kl. 3 

technikum, Kasia z kl. 2 technikum 

i Karolina z kl. 2 LO w ZS 

Wspomina Adrian: - Niewątpliwie 

jedną z ciekawszych części progra-

mu była gra terenowa, wymagająca 

zaangażowania i współpracy całej 

grupy. Zostaliśmy losowo podziele-

ni na 5 grup, każda po 5 Polaków i 

5 Niemców. Z pomocą aplikacji na 

telefony, pokazującej nam kierunek, 

mieliśmy dotrzeć do kilku stacji, 

rozmieszczonych po Versmold. Ich 

kolejność różniła się w każdej z 

grup. Przy każdym punkcie czekali 

na nas opiekunowie, z których 

część opowiadała o różnych zagad-

nieniach związanych z historią na-

szych krajów: od  II wojny świato-

wej po współpracę i realizowanie 

założeń wspólnej Europy.  

 We wrześniu grupa mło-

dzieży naszego tischnerowskiego 

Zespołu Szkół oraz uczniowie 

Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 

gościli kilka dni w partnerskim 

mieście Versmold. Wyjazd zorga-

nizowany został przez germani-

stów z ZS Aleksandrę Szumiec  

i Grzegorza Leśniaka, a udział 

uczestników w wymianie był czę-

ścią programu „Europa w wydaniu 

lokalnym – na tropach VER/

CZYCE”. 

W drodze do Versmold  uczestni-

cy zwiedzali zabytki Berlina, m.in. 

Bramę Brandenburską, Reichstag, 

Katedrę Berlińską, natomiast sam 

pobyt w partnerskim mieście kon-

centrował się wokół tematyki 

wspólnej Europy na gruncie lokal-

nym. W trakcie  wizyty w Ver-

smold młodzież uczestniczyła w 

warsztatach, podczas których dys-

kutowano nad problemami euro-

pejskiej młodzieży, emigracji i 

ekologii, uczniowie brali również 

u d z i a ł   w  w y k ł a d a c h  

i referatach. Ekipa polskiej mło-

dzieży wspólnie z niemieckimi 

przyjaciółmi, tworząc mieszane 

grupy, włączyła się m.in. do ze-

społowych zajęć terenowych, 

uczestnicząc w  grze miejskiej, 

budując  symboliczny "dom Euro-

py" – wizję przyszłej Europy. Du-

żym zainteresowaniem cieszyła 

się też wizyta w gospodarstwie 

sadowniczym i wspólne grillowa-

nie. Wspólnie spędzane chwile 

były ciekawym doświadczeniem i 

niezapomnianą przygodą zarówno 

dla uczniów z Polski, jak i nie-

mieckich kolegów.  

W poszukiwaniu 

śladów wspólnej 

przeszłości, 

teraźniejszości  

i przyszłości 
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Jakub dodaje: –  Jednym z licz-

nych zadań integrujących, jakie 

nas spotkało podczas wyjazdu do 

Versmold, była budowa Wspólnego 

Domu Europy. Cała atrakcja za-

częła się w godzinach przedpołu-

dniowych, a, dzięki temu, że pogo-

da bardzo nam dopisywała, praca 

odbywała się na placu przed pięk-

nym kościołem ewangelickim pod 

wezwaniem św. Piotra, gdzie znaj-

dowała się przygotowana wcześniej 

drewniana konstrukcja domku. Po 

wprowadzeniu nas w tematykę za-

dania i określeniu formatu impre-

sji, jaką mieliśmy przedstawić, 

szybko wzięliśmy się do pracy. Te-

matem zadania było nasze wyobra-

żenie wspólnej Europy i  przelanie 

zamysłu na płótno za pomocą farb. 

Każdy zajął wygodne dla siebie 

miejsce, przygotował potrzebne 

przyrządy i tak rozpoczął się okres 

„ciężkiej pracy” przy której podda-

waliśmy próbie nie tylko nasze 

zdolności artystyczne, ale także 

kreatywność. Po kilku godzinach, 

które przez niesamowitą atmosferę 

minęły nam jak chwila, byliśmy go-

towi zaprezentować nasze dzieła 

innym. Byłem pod wielkim wraże-

niem, jak w tak krótkim czasie moż-

na namalować tak piękne prace. 

Pomimo że nie każdy miał talent, 

wszyscy włożyli w projekt wiele 

pracy i wysiłku. Nasze prace zosta-

ły zawieszone na domku, który na-

stępnego dnia był główną atrakcją 

podczas kończącej wydarzenie 

mszy ekumenicznej. 

Kasia również jest zadowolona  

z wymiany: - Wycieczka do Nie-

miec była wspaniałym doświadcze-

niem, poznałam wielu wspaniałych 

ludzi. Okazało się, że Niemcy bar-

dzo dbają o środowisko! Jest tam 

bardzo czysto i wszyscy są mili. 

Byłam zaskoczona również umiejęt-

nościami niemieckich uczniów w 

posługiwaniu się językiem an-

gielskim. Dzięki nim mogłam tro-

chę podszlifować moje słownic-

two. Wyjazd był bardzo dobrze 

zorganizowany i cieszę się, że 

mogłam pojechać. 

Karolina wróciła usatysfakcjo-

nowana: - W tym roku miałam  

przyjemność uczestniczyć w 

trwającej 4 dni wymianie 

uczniowskiej, która odbywała się 

z naszym miastem partnerskim - 

Versmold. Każdy dzień był pełen 

atrakcji, integrowaliśmy się z 

grupą niemiecką, m.in. uczestni-

cząc w licznych dyskusjach i 

wspólnych zadaniach: braliśmy 

udział w projekcie Domu Wspól-

nej Europy, polegającym na gra-

ficznym przedstawieniu naszej 

wizji zjednoczonej Europy. Bar-

dzo miło wspominam ten czas i 

gdybym tylko mogła, przeżyła-

bym te chwile jeszcze raz. 
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KĄCIK FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY 
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Warsztaty chemiczno-kosmetyczne 

13 listopada br. uczennice klas pierwszych w zawodzie technik fry-

zjer wraz z P. Anną Markiewicz i P. Anną Gołębiowską uczestniczy-

ły w warsztatach chemiczno-kosmetycznych w Krakowskiej Wyż-

szej Szkole Promocji Zdrowia. Podczas trwania warsztatów uczenni-

ce mogły zapoznać się z zasadami pracy w laboratorium chemicz-

nym, jak również wykonać samodzielnie preparaty kosmetyczne, np. 

mydło czy balsam do ust. 

W laboratorium... 



 

W dniu 18 listopada br. podczas  

zajęć wychowawczych klasy II T3 

zostało zorganizowane spotkanie  

z panią dietetyk mgr inż. Anetą 

Miękiną- Nowak, dotyczące zasad 

zdrowego odżywiania. 

Pani dietetyk przeprowadziła zaję-

cia w formie warsztatów mających 

za zadanie przybliżyć temat w jak  

najbardziej obrazowy i najbardziej 

przystępny sposób. 

Pierwsze ćwiczenie polegało na 

wypełnieniu przez każdego ucznia 

krótkiego formularza w formie py-

tań: Co i jak często jem? Ile szkla-

nek wody dziennie piję? Czy suple-

mentuję się odpowiednimi witami-

nami? Jak często uprawiam sport? 

Spis dziennego jadłospisu sprawił, 

że wielu  

z uczniów uświadomiło sobie, że 

trzeba zmienić nawyki żywienio-

we. 

Następnym punktem zajęć było 

teoretyczne wprowadzenie uczniów 

w zasady zdrowego odżywiania.  

Pani dietetyk opisała aktualną pira-

midę zdrowego żywienia, pokazała 

uczniom jak ze zrozumieniem czy-

tać etykiety z wartością odżywczą  

i składem produktów, opisała ideę 

„zdrowego talerza”. 
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Warsztaty z dietetykiem – zdrowe odżywianie 

Ostatnia część spotkania dotyczy-

ła praktycznej części. Pani diete-

tyk przyniosła ze sobą puste opa-

kowania różnych popularnych 

produktów (rozpuszczalnego ka-

kao, czekolady, żelków). Były 

one wypełnione kostkami cukru 

w ilości odpowiadającej faktycz-

nej zawartości cukru w tych  

artykułach. 

Na zakończenie spotkania ucznio-

wie otrzymali krótki spis najważ-

niejszych zasad zdrowego odży-

wiania. 

Było to niezwykle inspirujące 

spotkanie. Każdy z nas wie, jak 

wygląda jego dieta, ale dopiero 

zastanowienie się nad nią i zwe-

ryfikowanie jej, daje szansę na 

poprawę zarówno nawyków ży-

wieniowych, jak i samopoczucia. 

Serdecznie dziękujemy pani die-

tetyk za przeprowadzone warszta-

ty. 

Uczniowie klasy II T3 wraz  

                       z wychowawcą
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VI FESTIWAL ZAWODÓW  
20 listopada br. kolejny 
raz w naszym  ZS odby-
wał się VI Festiwal Za-
wodów, podczas którego 
zaprezentowały się klasy  
o profilu zawodowym, 
firmy działające w Dob-
czyckiej Strefie Przemy-
słowej oraz instytucje 
wspierające przedsiębior-
czość i rozwój zawodo-
wy, a także przedstawi-
ciele  Straży Pożarnej  
i Policji . 

Młodzież szkół podstawowych, od-
wiedzająca naszą szkołę podczas Fe-
stiwalu, wzięła udział w warsztatach 
zawodoznawczych m.in. w zakresie 
gastronomii, mechatroniki, fryzjer-
stwa... 

Festiwal Zawodów skierowany jest 
przede wszystkim do przedsiębiorców i 
zakładów zlokalizowanych w najbliż-
szej okolicy, uczniów naszej szkoły oraz 
szkół podstawowych .  

Celem Festiwalu jest przedsta-
wienie oferty i charakteru pro-
dukcji okolicznych firm i zakła-
dów a także oferty kształcenia 

t e c h n i c z n e g o  
i zawodowego w Zespole Szkół .  
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Ewakuacja w Zespole Szkół - ćwiczenia 

W naszym Zespole miały 

miejsce ćwiczenia dowódczo 

– sztabowe pod nazwą 

„ALERT 2019”, w których 

udział brali m.in. myślenic-

cy policjanci i strażacy oraz 

Malta Służba Medyczna.  

Alarm bombowy i ewaku-

acja to elementy ćwiczeń, 

mających usprawnić współ-

pracę służb w przypadku 

zagrożenia życia lub zdro-

wia.  

 


