


 

Za nami okres świąt. Mam nadzie-

ję, że wszyscy przeżyliście ten czas 

w gronie przyjaciół i rodziny, dzie-

ląc się radością i miłością, a także 

robiliście wszystko, co daje wam 

szczęście, a na co nie zawsze jest 

czas, gdy wokół mnóstwo nauki  

i obowiązków. Ta krótka przerwa 

pozwoliła nam odpocząć na tyle, 

by od teraz znów stawić czoła 

n o w y m  w y z w a n i o m  

i doświadczeniom.  
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Wywiad  
z Panią Edytą  

Kowalską-
Kulanicą,  

pedagogiem  
w Zespole Szkół 

im. ks. Józefa  
Tischnera  

w Dobczycach 
 

 
 
 

1.  W  Zespole Szkół w Dobczy-
cach jest pani pedagogiem. Co 
najbardziej Pani lubi w swojej 
pracy? 
 
Pracuję ponad 20 lat. Lubię mo-
ją pracę, lubię pomagać, uwa-
żam, że słowo ma ogromną 
moc. Ale praca to też relacje nie 
tylko z uczniami. Tutaj rodzą się 
przyjaźnie. Lubię ludzi, z który-
mi pracuję. 
 
2. Co Pani uważa za swój naj-
większy sukces zawodowy? 
 
To, że daję radę ponad 20 lat. 
Oczywiście jest o żart. 
Może to, że spotykam wszędzie 
moich byłych uczniów, a oni 
zatrzymują się, uśmiechają, 
opowiadają o sobie, czasem 
wprost mówią, w czym im po-
mogłam. Myślę, że pomogłam 
wielu wrócić na właściwy tor, 
jak to się mówi i skończyć np. 

szkołę lub jakąś szkodliwą zna-
jomość. Ostatnio spotkałam by-
łego ucznia, teraz już żonatego  
i dzieciatego mężczyznę. Powie-
dział: Pani pedagog, czy pani wie, 
że dzięki Pani przestałem ćpać. To 
jest sukces zawodowy. 
 
1. Co Pani sądzi o portalach 

społecznościowych np. 
facebook? 

 
Wszystko dla ludzi. W różnych 
sytuacjach stosujemy ten zwrot. 
Oczywiście, że wiele rzeczy  

NASI NAUCZYCIELE 
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w nadmiarze może być szko-
dliwe. Nie można zapominać, 
że nic nie zastąpi kontaktu face 
to face z drugim człowiekiem, 
żadna sztuczna inteligencja te-
go na razie nie dokona. 
Prawdziwość relacji jest możli-
wa, gdy używa się wszystkich 
zmysłów. Facebook tego nie 
umożliwia, często podaje nie-
prawdę. To, że ktoś ma 400 
znajomych nie oznacza 400 
przyjaciół, ponieważ słowo 
przyjaźń oznacza kogoś przy 
naszej jaźni, przy naszym ciele 
jak koszula, kogoś bardzo 
szczególnego. Osobiście posia-
d am k i lka  ul ubi onych 
„koszul”, są to osoby, na które 
zawsze mogę liczyć, przy któ-
rych czuje się bezpiecznie.  
 
4. Jakie są Pani zainteresowa-
nia i w jaki sposób je Pani re-
alizuje? 
 
Jestem melomanką. Pierwsze, 
co robię po przebudzeniu, to 
włączam  muzykę. Lubię, gdy 
gra. Oczywiście, ważny jest 
tekst, ale dźwięki same w sobie 
są dla mnie wyjątkowe. Myślę, 
że mam bardzo dobry słuch, 
dlatego nie pamiętam, abym 
zrobiła kiedyś błąd ortograficz-

ny.  Trochę śpiewam, trochę 
gram na gitarze. Nauczyłam 
się, gdy miałam dziesięć lat na 
starej, pękniętej gitarze. Potem 
dostałam nową i wszędzie wlo-
kłam ją za sobą. Najpiękniejszy 
okres mojego życia, czyli stu-
diowanie, przeminął przy 
dźwiękach gitary i tekstach 

Edwarda Stachury, Andrzeja 
Bursy czy Wojtka Belona. Wte-
dy, gdy miałam dwadzieścia lat 
poezja ratowała przed porażką, 
zdradą, utraconą miłością. Czy 
teraz młodzi ludzie czytają po-
ezję poza obowiązkową lekturę? 
Wątpię, ale chciałabym się my-
lić. 
 
5. Jaka jest Pani ulubiona 
książka? Dlaczego warto ją 
przeczytać? 
 
Każdą książkę warto przeczy-
tać, niestety jest to nierealne. 
Bardzo lubię science fiction, 
oczywiście Stanisława Lema. 
Uwielbiam Stephana Kinga 
(większość jego utworów posia-
dam). Jednak jestem również 
trochę romantyczką, lubię sobie 
czasem popłakać, dlatego z pol-
skich pisarzy polecam Katarzy-
nę Grocholę i jej „Podanie o mi-
łość”. Jak tytuł wskazuje, pisze 
o tym, co jest lub co powinno 
być najważniejsze w życiu każ-
dego człowieka, o tym, co tak 
łatwo można stracić, zgubić lub 
za późno docenić lub zauważyć. 
Mowa o miłości tej prawdziwej  
i bezinteresownej  
 
Rozmawiała Kinga Kowalczyk 
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Wręczenie stypendium 
Prezesa Rady Ministrów 

 

Z dumą informujemy, że 12 
grudnia podczas uroczystego 
wręczenia stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów z rąk Małopol-
skiej Kurator Oświaty Barbary 
Nowak nagrody odebrali 
uczniowie naszej szkoły: 
Angelika Wójcik z klasy 4T3 
 i Bartosz Jabłoński z klasy 3L1  

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 
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VIII Przegląd Dorobku 
Artystycznego Szkół Po-

nadpodstawowych 
Powiatu Myślenic-
kiego  

VIII Przegląd Dorobku 
Artystycznego Szkół 
Ponadpodstawowych 
Powiatu Myślenickie-
go wyłonił laureatów. 
Indywidualnie (Alan 
Michalik kl. 3T1) i dru-

żynowo PIERWSZE 

MIEJSCA dla repre-
zentantów Naszej 
Szkoły  



 

 Żyjemy w społeczeń-
stwie, które nie do końca do-
brze sobie radzi z nadchodzą-
cymi zmianami, takimi jak mu-
tacje genetyczne, nowe techno-
logie. Nie potrafimy tego zro-
zumieć a co dopiero własnego 
„ja”. 

 Każdy z nas codziennie 
wchodzi w interakcję z drugim 
człowiekiem. Nie zawsze roz-
mowa jest przyjemna, bo moż-
na mieć zły humor albo po pro-
stu nie lubić tej osoby. Staramy 
się wtedy grzecznie zakończyć 
rozmowę i udać się w swoją 
stronę. Lecz podczas kłótni nie 
zawsze panujemy nad sobą 
wtedy czasem dochodzi do 
agresji. Najprościej tłumacząc 
ma ona na celu doprowadzić 
do szkody fizycznej lub psy-
chicznej. Samo słowo agresja 
wywodzi się od łacińskiego 
„aggresio”, które znaczy atak, 
napaść. Bardzo ciężko jest 
stwierdzić co jest czynnikiem 
agresji we współczesnym świe-
cie. O wiele łatwiej jest podzie-
lić na rodzaje. Wyróżniamy 
agresję fizyczną, która zazwy-
czaj polega na uderzeniu kogoś 
oraz agresję werbalną, polega-
jącą na sprawieniu przykrości, 
podłamaniu samooceny kogoś 
poprzez słowa. 

 Istnieje też agresja bierna jest 
ona o wiele gorsza niż ta nam  
powszechnie znana. Polega 
ona na ukryciu swojej złości  

i sprowokowaniu drugiej osoby 
do zdenerwowania. Jest to też 
przekazanie swojej wrogości  
w sposób akceptowany przez 
społeczeństwo. Osoba bierno – 
agresywna czuje satysfakcję  
z tego, że ktoś stracił panowanie 
nad sobą. W ten sposób wyraża 
swoją pogardę do tej osoby.  
Bardzo często używane są do 
tego sarkazm i ironia. Gdy oso-
ba atakowana wyraża sprzeciw 
lub swoje niezadowolenie sły-
szy w odzewie, że nie ma dy-
stansu, że to na żarty. Przeja-
wem też tej agresji jest mówie-
nie „zaraz to zrobię” i specjalne 
nierobienie tej czynności lub ro-
bienie czegoś na przekór, a gdy 
ofiara spyta się dlaczego tak, to 

słyszy odpowiedź, że to ona nie 
dała jasnego polecenia.  Zazwy-
czaj  nie zwraca się na takie za-
chowania uwagi, jednakże staje 
się to coraz poważniejszym pro-
blemem. 

Jeśli nie chcemy być ofiarami 

agresji biernej to można powie-

dzieć takiej osobie: ” Zachowu-

jesz się bierno – agresywnie i to 

jest niestety twój problem który 

musisz sam rozwiązać”. Może-

my zbywać taką osobę i ograni-

czyć z nią kontakty. W wypad-

ku agresji werbalnej lub fizycz-

nej, oprawca jeśli nie umie sam 

zapanować nad agresją powi-

nien się udać do psychologa.  

Agresja i jej odcienie 

BARDZO CIĘŻKO 
JEST 

STWIERDZIĆ, CO 
JEST 

CZYNNIKIEM 
AGRESJI WE 

WSPÓŁCZESNYM 
ŚWIECIE 
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Jeśli osoba nie chce udać się do 
specjalisty, nie powinniśmy jej 
nakłaniać ale możemy skontak-
tować się ze specjalistyczną 
placówką, która pomaga takim 
osobom lub służy podpowie-
dzią,  jak pomóc sobie i innym. 

Osoba, która jest agresywna 

nie zawsze zdaje sobie z tego 

sprawę. Czasami trzeba pomóc 

takim osobom, jeśli nam na to 

pozwolą. Skoro żyjemy cały 

czas z innymi ludźmi (szkoła, 

praca, dom) to może warto by 

było być dla siebie miłym i em-

patycznym, a nie siać przemoc 

i strach. Bo całe życie spędza-

my z innymi więc może po-

winniśmy tworzyć miłą i ciepłą 

atmosferę, aby każdy mógł ro-

bić to, co lubi bez cierpienia. 

Sara 

 

13 grudnia br. już po raz 46. w 

naszym Zespole Szkół odbywa-

ła się Akcja Honorowego 

Krwiodawstwa. Do oddania 

krwi  zgłosiły się 44 osoby, a 

krew oddało 37, łącznie zebrano 

16,65 litrów krwi. Opiekę nad 

akcją honorowego oddawania 

krwi sprawowali jak zawsze or-

ganizatorzy: Ewa Mikołajczyk, 

Jacek Mikołajczyk i Danuta Ści-

bor. 
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 46. Akcja  

Honorowego  

Krwiodawstwa 



 

„Rok 1984” George Orwell  

„Rok 1984” George’a Orwella, 
to powieść o wpływie władzy 
na obywateli, ukazuje, jak bez-
wolni, otumanieni wręcz mogą 
stać się ludzie pod jej ciężarem. 
Akcja dzieje się w totalitarnej 
Oceanii, pod rządami Wielkie-

go Brata, którego czujne oczy 
wpatrują się w obywateli z nie-
zliczonych portretów. Przez 
monitory telewizorów w każ-
dym domu Policja Myśli inwi-
giluje ludzi. 

 Na tle otumanionego narodu 
autor przedstawia historię 
Winstona Smitha, pracującego 
w korekcie Ministerstwa Praw-
dy. Winston odczuwa potrzebę 
buntu, prowadzi wywrotowy 
dziennik. Gdy poznaje Julię, 
wdaje się z nią w zakazany ro-
mans, który ma być wyrazem 
sprzeciwu. 

Ale.. Wielki Brat jest wszędzie  
i patrzy! 

Jak zakończy się historia zako-
chanych, żyjących w ogłupio-
nym i zniewolonym społeczeń-
stwie ?  

Przeczytajcie „Rok 1984”! 

 

 

 

 

„Lot nad kukułczym  

gniazdem” Ken Kesey” 

„Człowiek traci grunt pod no-
gami, kiedy traci ochotę do 

śmiechu”  McMurphy 

„Lot nad kukułczym gniazdem” 
ukazuje codzienność ludzi, za-
mkniętych na oddziale psychia-
trycznym, ubezwłasnowolnio-
nych, słabych i zastraszonych 
przez personel, pogrążających 
się w mrokach własnej psychiki. 
Czy wraz z pojawieniem się  
w szpitalu  „niebieskiego ptaka” 
McMurphy`ego  pacjenci odnaj-
dą w sobie zapomniane marze-
nia o wolności? Kto przeciwsta-
wi się siostrze oddziałowej  Ra-
tched i jak zakończy się to star-
cie? 

Jeżeli chcecie poznać jedno  
z obliczy władzy i jej wpływ na 
życie i psychikę człowieka, 
przeczytajcie „Lot nad kukuł-
czym gniazdem” Kena Keseya.  

Książka dostępna w zbiorach 
biblioteki szkolnej! 

 

 

BIBLIOTEKA „TISCHNERA” POLECA! 
 

"Może to, czego 
człowiek 
pragnie 

najbardziej, to 
nie tyle być 

kochanym, ile 
rozumianym"  

Winston 
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W czytelni naszej szkolnej biblioteki od listopada organizowane są czasowe wystawki 

z cyklu „Przyjdź –  Zobacz – Pożycz”, mające na celu przybliżenie życia i twórczości 

pisarzy, laureatów nagród literackich, zachęcające Czytelników do sięgnięcia po ich 

dzieła. W tym cyklu zostały zorganizowane do tej pory 3 wystawki. 

„PRZYJDŹ – ZOBACZ – POŻYCZ” 
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Upamiętnienie 
Zofii Nałkow-

skiej w 65.  
rocznicę śmier-

ci i 135.  
rocznicę  
urodzin 

 
Poświęcona 

Zbigniewowi 
Herbertowi  

w 95. rocznicę 
urodzin 

Związana 
z  145.  

rocznicą  
urodzin  

kanadyjskiej 
pisarki  

Lucy Maud  
Montgomery 



 

Olga Tokarczuk to 
polska pisarka, 
eseistka, autorka 
scenariuszy, poet-
k a ,  p s y c h o -
log. Urodziła się 
29 stycznia 1962 
roku w Sulecho-
wie, gdzie się 
w c h o w y w a -
ła.  Następnie 
przeniosła się z 
r o d z i c a m i 

do Kietrza, gdzie 
ukończyła Liceum Ogólno-
kształcące im. C.K. Norwi-
da. Ukończyła psychologię na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Gdy jej pierwsze utwory lite-
rackie zyskały popularność, 
z r e z y g n o w a ł a  
z pracy i po przeprowadzeniu 
się do Nowej Rudy poświęciła 
się pisaniu. Mieszka obecnie 
we Wrocławiu, także w Kraja-
nowie koło Nowej Rudy, w Su-
detach Środkowych. Pejzaż  
i kultura tych okolic przewija 
się w kilku jej utworach.. Zade-
biutowała w 1979 na łamach 
pisma "Na przełaj", gdzie pod 
pseudonimem Natasza Boro-
din ogłosiła pierwsze opowia-
dania. Jako powieściopisarka 
zadebiutowała w 1993. Wydała 

wówczas Podróż ludzi Księgi. 
Książka uzyskała nagrodę Pol-
skiego Towarzystwa Wydaw-
ców Książek.  

Olga Tokarczuk otrzymała Lite-
racką Nagrodę Nobla za 2018 
rok! Do tej pory została laureat-
ką The Man Booker Internatio-
nal Prize 2018 za powieść 
"Bieguni" oraz dwukrotną laure-
atką Nagrody Literackiej Nike 
za powieści: Bieguni (2008) 
 i Księgi Jakubowe (2015). 
Powieść Prowadź swój pług. przez 
kości umarłych  na podstawie 
której Agnieszka Holland zreali-
zowała film "Pokot", znalazła się 

na liście 100 najlepszych książek 
XXI w. według "Guardiana".  
 

Książki Olgi Tokarczuk dostęp-
ne w bibliotece szkolnej: 

 Księgi Jakubowe 

 Bieguni 

 Prowadź swój pług przez ko-
ści umarłych 

 Podróż ludzi księgi 

 Dom dzienny, dom nocny 

 Gra na wielu bębenkach 

 Opowiadania bizarne 

 Prawiek i inne czasy 

 E. E. 

 Anna In w  grobowcach świa-
ta 

 Ostatnie historie 

 Profesor Andrews w Warsza-
wie 

 Zagubiona dusza 

 

ZAPRASZAMY 

LITERACKI NOBEL  
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Jest to powieść młodej pisarki- 

Anny Todd. Banalna? Być 

może. Przewidywalna? Dla 

niektórych z pewnością. Ksi-

ążka o tematyce dość często 

p o w t a r z a l n e j .  

A jednak nie spotkałam się do-

tąd z autorem, który tak ideal-

nie wprowadzi mnie w świat 

myśli i uczuć bohaterów. Właś-

nie dlatego, powieść ta, jest dla 

mnie zupełnym oderwaniem 

od tego, co dotąd spotkałam.  

     Tessa to dziewczyna, która 

od dziecka ma zaplanowane 

całe życie. Studia, praca w wy-

dawnictwie, ślub. Nie ma tu 

miejsca na żadne niespod-

zianki. Realizację planów roz-

poczyna od przyjazdu na kam-

pus, gdzie zacznie swoje 

wymarzone studia. I to właśnie 

tutaj zaczyna się wszystko 

komplikować, gdy na jej 

drodze staje chłopak, który  

z idealnie zaplanowanym  

Życiem nie ma nic wspólnego.  

      Hardin jest zupełnym 

przeciwieństwem Tessy. Jego 

życie to ciągłe imprezowanie, 

zabawa i milion nieod-

powiedzialnych decyzji. Aro-

gancki i pewny siebie chłopak 

wciąż pakuje się w kłopoty.  

A przede wszystkim nienawidzi 

s i e b i e  s a m e g o .  

      Dwa różne światy. Dwa 

różne poglądy na życie. Dwa 

różne ciała. A mimo wszystko 

j e d n a  d u s z a . . .  

      On uczy ją, jak korzystać  

z życia, czerpać z niego radość  

bez żadnego planowania. Poka-

zuje, że to, co dobrze znane 

wcale nie jest szczęściem,  

a jedynie schronieniem przed 

prawdziwym życiem. To dzięki 

niemu Tessa zrywa ze wszyst-

kim, co uważała za pewne, aby 

w końcu zacząć żyć tak, jak 

s a m a  t e g o  p r a g n i e .  

      Ona zaś pokazała mu, że 

ludzie nie rodzą się źli, oni się 

tego uczą. I właśnie tak jak 

nauczył się nienawiści, ona 

nauczyła go kochać. Pokazała 

mu świat, w którym miłość jest 

potężniejsza niż wszystko inne.  

      Anna Todd pokazuje nam 

cudowną opowieść o proble-

mach rodzinnych,  złych 

doświadczeniach, o tym, jak 

wielkim wyzwaniem dla dwójki 

różnych ludzi może być miłość. 

Pokazuje cierpienie i rozczaro-

wanie, które powoduje to uc-

zucie, a mimo to, daje nadzieje.  

"AFTER- 
                                               PŁOMIEŃ POD MOJĄ SKÓRĄ" 
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Recenzja książki 



 

Widzimy, jak zmieniają się 

ludzie, gdy napotykają swoje 

szczęście. "After" choć nie jest 

napisane po mistrzowsku, to 

zawiera w sobie coś, czego 

często brakuje innym książ-

kom. Uczucia. Setki emocji, 

które doświadcza czytelnik 

podczas lektury, a wraz z nimi 

także refleksje. Właśnie o to 

chodzi w dobrej powieści- 

zmienia nasz mały i intymny-

ś w i a t .  

 

  "A właśnie to sie robi, gdy 

s i e  k o g o ś  k o c h a :  

pomaga mu się toczyć walkę  

z  s a m y m  s o b ą 

i nigdy nie zostawia, nawet 

jeśli sam już spisał sie na 

s t r a t y . . . " 

       

Kinga 
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Składniki: 

 2 szklanki mąki pszennej 
- 320 g 

 2 czubate łyżki skrobi 
ziemniaczanej - 50 g 

 kostka masła - 200 g 

 4 żółtka średnich jajek 

 pół szklanki cukru pudru 
- około 100 g 

 kilka kropel ekstraktu z 
wanilii 

 100 g marmolady lub gę-
stego dżemu 

Przygotowanie: 

W misce miksera umieść mięk-
kie masło. Ja je wcześniej kroję 
w kostkę, by szybciej zmiękło. 
Masło ucieraj mikserem przez 
kilka minut. Powinno zamienić 
się w jasny puch. 

Do maślanego puchu dodawaj 
po łyżce cukru pudru. Cały czas 
ubijaj masło z cukrem. U mnie 
trwa to około 5 minut. 

Oddziel białka od żółtek. Białka 
odłóż do osobnej miski. Pole-

cam zrobić z nich mini bezy, 
które są świetne do wszelkich 
deserów i słodkich dekoracji np. 
tortów bezowych i śmietano-
wych. Do puchu maślanego do-
dawaj  po jednym żółtku. Po 
każdym żółtku miksuj krem 
przez chwilę. W tym momencie 
możesz też dodać ekstrakt z wa-
nilii lub kilka kropel olejku np. 
śmietanowego. 

Do puszystego kremu dodaj 

mąkę pszenną np. tortową (nie 

więcej niż 320 gramów) oraz 2 

czubate łyżki skrobi ziemnia-

czanej - 50 gramów. Całość mie-

szaj najpierw łyżką lub szpatuł-

ką a potem mikserem na niskich 

obrotach lub tylko łyżką. 

Ciasto wychodzi dość gęste i nie 

jest tak łatwo wyciskać je przez 

rękaw cukierniczy. Takie jednak 

ciasto jest najlepsze do piecze-

nia tych maślanych pyszności. 

Na blaszkę wyłóż papier do pie-

czenia. Ciasto przełóż do ręka-

wa cukierniczego (może to być 

jednorazowy rękaw) z tylką w  

KĄCIK KULINARNY 
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Ciasteczka maślane z marmoladą owocową 



 

kształcie gwiazdki. Możesz też 
tylko wyciąć otworek w ręka-
wie i wyciskać na papier okrą-
głe ciasteczka średnicy około 3-
4 cm. Między ciastkami zacho-
waj niewielkie odległości. W 
trakcie pieczenia nie wyrastają 
one prawie wcale. Na środek 
każdego ciasteczka wyłóż 
odrobinę twardej marmolady 
(u mnie różana) lub gęstego 
dżemu. Jeśli marmolada jest 
dość plastyczna, to najłatwiej 

wyciskać ją na ciastka przy po-
mocy rękawa cukierniczego. 
Jeśli marmolada jest twarda, to 
możesz pokroić ją np. w małe 
kwadraciki i powciskać na śro-
dek każdego ciastka 

Blaszkę z ciastkami gotowymi 

do pieczenia umieść na środko-

wej półce w piekarniku nagrza-

nym do 180 stopni. 

 

 

 

Majonez – znany dodatek do 
potraw, jest jednym z najbar-
dziej kalorycznych sosów. Za-
leżnie od składu majonezu, 100 
g tego sosu dostarcza ok. 680 
kcal 

 

Majonez jest sosem przygoto-
wywanym na bazie oleju i żół-
tek jaj, który wywodzi się  
z Francji.  

Rozróżnia się: 

 majonez wysokotłuszczo-
wy – powyżej 78,5% 
tłuszcz 

 majonez stołowy – 50,5-
78,5% tłuszczu 

 majonez niskotłuszczowy 
– poniżej 50,5% tłuszczu 

Dobry majonez musi mieć krót-
ki skład i zawierać jedynie: 

olej, żółtka jaj, musztardę, ocet, 

wodę, dodatki smakowe – natu-
ralne przyprawy 

 

PRZEPIS NA MAJONEZ 
DOMOWY 

2 żółtka średnich jajek 

1,5 szklanki oleju roślinnego - 
375 ml 

1 łyżeczka musztardy ostrej np. 
Dijon 

1 łyżka soku z cytryny 

płaska łyżeczka cukru pudru 

1/4 płaskiej łyżeczki soli 
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Majonez 



 

Kuskus 

Kuskus – jest rodzajem kaszy 
wyrabianym z pszenicy durum 

Właściwości: 
Jest łatwo strawna i sycąca, bo-
gata w węglowodany i białko. 
Jest szczególnie zalecana dzie-
ciom, kobietom w ciąży i oso-
bom starszym. Kuskus znako-
micie smakuje na ciepło i na 
zimno, jako składnik sałatek. 
Ma delikatną orzechową nutę, 
nadaje się zarówno do dań 
ostrych, jak i słodkich. 
Jest najszybsza w przygotowa-
niu – wystarczy zalać ją wrząt-
kiem lub ugotować na parze. 
– Można ją jeść na słodko – do-
dając owoce i biały ser z jogur-
tem lub na słono – z mięsem, 

rybami i warzywami. 
– Dobrze komponuje się rów-
nież w sałatkach – warzyw-
nych i owocowych. 
– Świetny składnik farszu do 

warzyw, owoców i zapiekanek. 

Ciekawostki: 
Kuskus ma duże znaczenie w tra-

dycji muzułmańskiej, gdzie jest 

symbolem szczęścia i dostatku. 

Dzielenie się nim oznacza 

otwartość na ludzi i przyjazne 

nastawienie. Jest elementem 

uroczystości rodzinnych, na 

których stanowi główne danie. 

Kasza  manna 

Kasza Manna -  to drobna kasza  
z pszenicy. Oprócz zwykłej ka-
szy manny znajdziemy też ka-
szę manną razową (jest ciem-
niejsza, zawiera więcej błonni-
ka) i kaszę manna błyskawiczną 
( poddaną wstępnej obróbce ter-
micznej)  

Właściwości: 
Zawiera ogromną ilość jodu. 
Jest lekko strawna i ma dużo 
skrobi. Warto ją polecić przy 
chorobach pęcherzyka żółcio-
wego i dróg żółciowych, scho-
r z e n i a c h  w ą t r o b y  
i trzustki oraz stanach zapal-
nych przewodu pokarmowego. 
Wskazana jest również w choro-
bach przebiegających z gorącz-
ką, schorzeniach nerek i dróg 
moczowych. 
Jest świetnym pomysłem na 
śniadanie, obiad, kolację czy de-
ser. 

Wszystkie rodzaje i cenne  
właściwości odżywcze kasz  

STR. 15 NIECODZIENNIK 

 



 

- Śniadanie: ugotowana na mleku 
ze świeżymi lub suszonymi owo-
cami, orzechami i miodem. 
- Obiad: do zup, pulpetów, kotle-
tów, gołąbków, kluseczek, pasz-
tetów oraz jako zagęstnik do so-
sów, zamiast mąki. 
- Deser: z dodatkiem kakao jest 
alternatywą dla tradycyjnego bu-
dyniu, do ciasteczek, placków 
czy jako krem do ciasta i nadzie-
nie do babeczek. 
– Kolacja: do sałatek czy warzyw 

faszerowanych. 

Kasza jęczmienna 

Kasza jęczmienna – to kasza po-

zyskiwania z ziarna jęczmienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze względu na stopień rozdrob-
nienia dzielimy tę kaszę na: 

- pęczak (całe – oczyszczone, ob-
łuskane i wypolerowane ziarno 
jęczmienia), 
- kaszę jęczmienną łamaną, zwa-
ną też wiejską (pocięty na duże 

cząstki pęczak). Występujące w 
trzech rodzajach: gruba, średnia i 
drobna 
- kaszę jęczmienną perłową, 

zwaną też mazurską (pocięty na 
duże cząstki pęczak, które pod-
daje się następnie obtoczeniu i 
polerowaniu) Również wystę-
puje jako gruba, średnia i drob-
na. 
Właściwości: 

Są dobrym źródłem niacyny, 

która skutecznie obniża poziom 

cholesterolu we krwi, rozszerza 

naczynia krwionośne i popra-

wia wygląd skóry. Warto je po-

lecić przy kłopotach z cerą oraz 

hipercholesterolemii. Kasze 

jęczmienne mają ponadto dużo 

rozpuszczalnego błonnika, dzię-

ki temu zapobiegają zaparciom, 

wzdęciom i bólom brzucha to-

warzyszącym zaburzeniom tra-

wienia. 

 

Kasza gryczana 

Kasza gryczana – to kasza po-
wstała z łuskanych i prażonych 
ziaren gryki 

Wyróżniamy kaszę gryczaną: 

nieprażoną – powstaje z ziaren 
gryki, ma jasną barwę i delikat-
niejszy smak niż prażona, ale 
również gotuje się ją dłużej niż 
prażoną 
prażoną – powstaje z ziaren 
gryki poddanych prażeniu 
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Właściwości:  
Zawiera one dużo białka o wy-
sokiej wartości odżywczej - bo-
gate w lizynę i tryptofan, któ-
rych nasz organizm sam nie 
potrafi wytwarzać. Ponadto 
kasza gryczana zawiera sporo 
kwasu foliowego, jest zasobna 
w magnez, cynk, mangan oraz 
potas i fosfor. Warto polecić  ją 
przy zaburzeniach czynności 
jelit, dolegliwościach układu 
krążenia, zwłaszcza nadciśnie-
niu. Nie zawiera glutenu, może 
być stosowana w diecie bez-
glutenowej. 
 

UWAGA: 

W niektórych kaszach grycza-
nych wykryto duże ilości gli-
fosatu  - czyli szkodliwego dla 
człowieka środka do ochrony 
roślin . 

Jeśli kasza gryczana zawiera 

powyżej 0,1 mg /kg produktu 

wtedy taka kasza w jakimś 

stopniu jest już szkodliwa dla 

człowieka ! 

Kasza kukurydziana 

 

Kasza kukurydziana – pozyski-
wana jest z ziaren kukurydzy 

Właściwości: 
Wzmacnia serce , ma sporo 

“dobrego tłuszczu” oraz wita-

minę E. Dlatego kaszkę kukury-

dzianą poleca się w żywieniu 

niemowląt zamiast kasz pszen-

nych. Warto włączyć ją do jadło-

spisu chorym na hiperlipidemię, 

hipercholesterolemię, miażdży-

cę i w profilaktyce niedokrwien-

nej choroby serca. 

 

Kasza jaglana 

Kasza jaglana – to kasza  pozy-
skiwana z nasion prosa 

 

Właściwości: 

Zawiera dużą ilość  białka. Wy-
różnia się najwyższą zawarto-
ścią witamin z grupy B: B1, 
(tiaminy), B2 (ryboflawiny) i B6-

 (pirydoksyny) oraz żelaza i 
miedzi. Ponadto jest lekko 
strawna i nie uczula, bo nie za-
wiera glutenu. Dlatego warto ją 
polecić osobom stosującym die-
tę bezglutenową, a także cier-
piącym na niedokrwistość. 

 

Opracowały Ania i Paulina 
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 4 grudnia br. nasza uczennica 
Natalia Radoń z klasy 2TG zdo-
była I miejsce w X Powiatowym 
Festiwalu Smaków "Warzywa 
na talerzu". Konkurs odbywał 
się w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących i Zawodowych  
w Lubniu. Natalia, którą do 
konkursu przygotowywała P. 
Teresa Calik, wyczarowała pierś 
z kaczki na purée z dyni w wa-
rzywach karmelizowanych  
z ziemniakami fondant. 
Serdecznie gratulujemy!  

I MIEJSCE W X POWIATOWYM FESTIWALU 
SMAKÓW "WARZYWA NA TALERZU"  
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Kółko elektroniczne 

Kółko elektroniczne prowadzo-
ne jest od końca października 
z inicjatywy Pana Bolesława 
Kostkowskiego, który uczy w 
Zespole Szkół  elektrotechniki. 

Celem kółka jest poszerzanie 
wiedzy z zakresu elektrotechni-
ki, uczniowie mogą otrzymać   
wyczerpujące odpowiedzi na 
wiele nurtujących ich zagad-
nień, co ułatwia im pracę i na-
ukę. Nabyta wiedza  przekłada 
się także na umiejętności prak-

tyczne. Każdy uczeń realizuje 
swoje własne projekty z pomocą 
Pana Kostkowskiego, zdobywa-
jąc nowe doświadczenia,  

przydatne później przy szuka-
niu pracy, ponieważ pracodaw-
cy cenią praktyczne umiejętno-
ści. 

Panu Bolesławowi  Kostkow-
skiemu bardzo dziękujemy za 
poświęcanie nam swojego cen-
nego czasu i umożliwienie 
uczestnictwa w organizowa-
nych przez niego zajęciach po-
zalekcyjnych! 

Zapraszamy na zajęcia wiedzy 
o elektronice, które odbywają 
się w czwartki o godz. 14.30 w 
W2 

Tymoteusz Kajta, 1T1 



 

 29.11.2019 r. w Zespole Szkół 
w Dobczycach z inicjatywy na-
uczycielek zawodu  Anny Mar-
kiewicz i  Anny Gołębiowskiej, 
odbyła się kolejna edycja Po-
wiatowego Konkursu Fryzjer-
sko-Kosmetycznego dla klas 
ósmych szkół podstawowych. 
Tematem przewodnim konkur-
su była „Fauna i Flora”, a do-
kładniej fryzura wieczorowa 
do niej nawiązująca. 
W konkursie wzięlo udział 7 
dwuosobowych drużyn 4 szkół 
podstawowych- SP2 w Dob-
czycach, SP 1 w Dobczycach,  
z Kornatki i Lipnika. 
W stylizacjach dominowały 
luźne, romantyczne upięcia, 
oparte na warkoczach zdobio-
nych kwiatami.  Najlepsza oka-
zała się drużyna z SP Nr 2  
w Dobczycach - modelka zo-
stała uczesana  w estetyczny 
kok, upięty z wielu warkoczy  
z dodatkowo wkomponowa-
nymi kwiatami. Model-
ka miała wykonany sty-

lowy stroik na dłoń  
w formie bransoletki.  
Głównym, wyróżniają-
cym się elementem ma-
kijażu, były cekiny, uzu-
pełniające stylizacje. 

 Drugie i trzecie miejsce 
należało do uczennic SP 
w Kornatce. Pierwsze  

z nich wykonały upięcie ze 
zwiewnych loków ozdobionych 
w a r k o c z a m i  
i kwiatami. Makijaż utrzymany 
w kolorach brzoskwiniowych  
i różach. Trzecie miejsce zajęły 
uczennice, które wykonały fry-
zurę opartą na koku ozdobio-
nym warkoczem typu kłos. Ma-
kijaż był tak naturalny i delikat-
ny jak biały kwiat we włosach 
uczestniczki. 

Pozostałe drużyny również zo-
stały nagrodzone - za najlepszą 
stylizację, za oryginalność, za 
najlepszy pomysł - nikt nie zo-
stał bez nagrody! Mamy nadzie-
ję, że dla uczestników była to 
okazja to sprawdzenia się w roli 
fryzjera i pokazanie swojego 
stylu, poczucia estetyki i oczy-
wiście dobrej zabawy :) 

KĄCIK FRYZJERSKO—KOSMETYCZNY 

W 
STYLIZACJACH 
DOMINOWAŁY 

LUŹNE, 
ROMANTYCZNE 

UPIĘCIA, 
OPARTE NA 

WARKOCZACH 
ZDOBIONYCH 

KWIATAMI  

STR. 19 NIECODZIENNIK 

 

Fauna i Flora 



 

Grupa uczennic klas fryzjer-

skich „Tischnera” miała rów-

nież niecodzienną okazję 

uczestniczenia w profesjonal-

nym szkoleniu z artystycznych 

upięć włosów, prowadzonym 

przez Pascala de los Rios, dwu-

krotnego Mistrza Francji i Mi-

strza Wybrzeża Lazurowego 

we fryzjerstwie, oraz 6-

krotnego Mistrza międzynaro-

dowego konkursu fryzjerskie-

go z 32 krajów. Pascal nie-

ustannie kreuje nowe trendy, 

wymyśla i tworzy ozdoby do 

włosów uzupełniające własne 

stylizacje, które można zoba-

czyć na jego pokazach, jest in-

spiracją dla wielu fryzjerów. 

Jako osoba niezwykle utalento-

wana i wszechstronna godnie 

reprezentuje markę BaBylis-

sPRO. Podczas szkolenia Pascal 

przedstawił teoretyczne podsta-

wy upięć oraz dobór uczesania 

do indywidualnych cech klient-

ki i tekstury włosów. W części 

praktycznej zaprezentował 6 

upięć krok po kroku, każde wy-

konane na żywo na włosach 

modelek obecnych na scenie. 

Jego stylizacje uzupełnione zo-

stały własnoręcznie wykonany-

mi ozdobami do włosów. Certy-

fikaty udziału w szkoleniu zo-

stały własnoręcznie podpisane 

przez prowadzącego, a wyjazd 

na warsztaty zorganizowała 

Anna Markiewicz. 

SZKOLENIE Z PASCALEM 

NIEKTÓRYM 
TYLKO 

FRYZJER 
POTRAFI 

ROZJAŚNIĆ  
W GŁOWIE...  
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W piątek 5 grudnia młodzież 
Zespołu Szkół przygotowała 
dla dzieciaków pracowników 
wspaniałe przedstawienie! 
Tańce, śpiew, piękne, kolorowe 
stroje zabrały najmłodszych 
w zaczarowany świat bajek. 

Cudowna atmosfera, wspólne 
wykonywanie ozdób i ubiera-
nie choinki wprowadziły 
wszystkich w świąteczny na-
strój. Na koniec zabawy poja-
wił się Św. Mikołaj a dzieci 
otrzymały słodkie upominki! 
Bardzo dziękujemy kochanej 

młodzieży oraz paniom: Iwonie 
Puchale oraz Annie Markiewicz 
za niezwykłe zaangażowanie 
i przesympatyczne popołudnie. 

Mikołajki 2019 
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