
 

 

   

 

 

CYBERPIĄTKA 
 
 
- Co ty gnoju sobie wyobra-
żasz?! Ciesz się, że w ogóle 
cię utrzymuję, daję ci żreć i 
możesz mieszkać w tym do-
mu! Alex, jak śmiesz! Rusz 
się sam do roboty! Mógłbyś 
już sam zadbać o siebie! 
Przestań mnie wreszcie o 
wszystko prosić! Czy na 
moim czole jest napisane: 
,,BANK"?! Zejdź mi z oczu 
gówniarzu! - Wykrzykując 
te słowa jak w letargu, chwyciła naj-
bliższe puste szkło po alkoholu i wy-
mierzyła nim prosto w syna. Zanim 

udało się jej rzucić butelką, za-
chwiała się i upadła na zaśmieconą 

oraz pokrytą brudny-
mi i poniszczonymi 
ubraniami podłogę. 
Alex nie zastanawiał 
się długo, podbiegł 
do leżącej na ziemi 
matki i próbował po-
móc jej usiąść. 
- Nie denerwuj się 
tak mamo, nie chcia-
łem żebyś się złości-
ła. Ta bluza w sumie 
nie jest mi potrzebna. 
Przepraszam, że cię 
zaniepokoiłem. 

 
Dokończenie s. 4 

Dzień Dawcy Szpiku w ZS 

W  marcu w Zespole Szkół im. ks. J. 
Tischnera w Dobczycach odbyła się 
akcja pod hasłem „Nie bądź obojętny – 
podziel się życiem!”, zorganizowana 
przy ogromnym wsparciu Fundacji 
DKMS Baza Dawców Komórek Macie-
rzystych Polska.    Dokończenie s. 6 

Niecodziennik  
Biblioteki Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach  

  

Nr 3/2013 

Kwiecień 2013 

Witamy! Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej ga-

zetki. W tym numerze m. in. prezentacja dorobku twórczego 

naszych uczniów, wywiad z Jakubem Wójcikiem z kl. 4T4, rela-

cje z wydarzeń w naszej szkole oraz wiele innych ciekawych 

artykułów. Niezmiennie zachęcamy do nadsyłania własnych 

materiałów. Życzymy przyjemnej lektury! Redakcja 

W konkursie FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA organizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Myślenicach uczennica klasy 1 LO1 ZS w Dobczycach 
Patrycja Pudlik otrzymała wyróżnienie. W tym numerze publikujemy pierw-
szą część opowiadania, kolejna ukaże się w numerze czerwcowym. 

Dzień Patrona w ZS  

12 marca 2013 r., w 82. rocznicę 
urodzin ks. Józefa Tischnera nasz 
Zespół uroczyście obchodził 
pierwszy w swojej historii Dzień 
Patrona.  
  Dokończenie s. 7 



 

 

Konkurs wiedzy o Patronie  
1. Rafał Zlezarczyk, 3LO3 
2. Patrycja Pudlik, 1LO1 
3. Karolina Goryczka, 1LO1 
4. Małgorzata Dyl, 1LO1 
5.Ewelina Lenik, 4TG 
(organizatorzy : mgr Łukasz Kudłacz, mgr 
Ewa Drozd, mgr Kinga Cygan) 
 
Turniej strzelecki 
Dziewczęta 
1. Paulina Cygan, 3LO3 
2. Dominika Ciaputa 1LO3 
3. Katarzyna Solawa, 3LO3 
Chłopcy 
1. Michał Panuś, 3LO3 
2. Jakub Cielecki, 2LO3 
3. Paweł Ciślik, 2T1 
 
Przechodni puchar strzelecki Dyrekcji Szkoły 
zdobył Jakub Cielecki, 2LO3 
(org. mjr Jerzy Krygier) 
 
Powiatowy konkurs geograficzny ,,Uroki ota-
czającego nas krajobrazu"  
3. miejsce - Patrycja Pudlik, 1LO1 
(opiekun mgr Jacek Mikołajczyk) 
 
Konkurs literacki ,,Fantastyczna Biblioteka" 
zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną  
w Myślenicach 
Patrycja Pudlik, 1Lo1 – wyróżnienie 
(opiekun mgr Justyna Dudzik) 
 
Konkurs biblioteczny promujący bibliotekę 
szkolną 
Adam Woźniak, Adrian Kasprzyk (3LO3) - 
obszerna i wyczerpująca prezentacja multime-
dialna 
Patrycja Pudlik, Małgorzata Dyl (1LO1) - po-
mysłowy plakat 
(org. nauczyciele bibliotekarze) 
 
XI Powiatowe Zawody Matematyczne 
1 miejsce - Piotr Oleś, 3T2 

2 miejsce - Adrian Maślerz, 4T2 
(opiekunowie : mgr Marek Durczok, mgr Ewa 
Mikołajczyk) 
 
Szkolny Konkurs Gastronomiczny ,,Mazurki 
Wielkanocne" 
1. Daniel Orzechowski, 2A 
2. Piotr Tomana, 2A 
3. Paulina Pietrzyk, Kinga Czyrnek, 2B 
Wyróżnienia: Tomasz Leśniak (4T3) i Klaudia 
Knapik (2B) 
(org.: mgr Joanna Brytan, mgr Anna Stasik) 
 
58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – elimi-
nacje powiatowe 

3. miejsce - Przemysław Stoch, 4TG 
(opiekun mgr Ewa Kapturkiewicz) 
 
XXVI edycja konkursu regionalnego (Liga 
Ochrony Przyrody – okręg krakowski) „Mój 
las” 
2. miejsce – Aleksandra Łabędź, 1LO1 
(opiekun mgr Agnieszka Stoch) 
 
VI Powiatowy Konkurs Gastronomiczny 
3. miejsce – Piotr Tomana, 2a 
(organizatorzy : mgr Teresa Calik, mgr Anna 
Stasik) 
 
XIV Powiatowy Konkurs DYPLOM 2000 
Tytuł „Najlepszy w zawodzie” – Adam Gołąb 
4T4,  Joanna Płoskonka , 4TG 
(opiekun mgr Andrzej Walas, koordynator mgr 
inż. Wiesław Szymoniak) 
 
Konkurs na plakat „Śladami Laureatów Pokojo-
wej Nagrody Nobla” 
3. miejsce – Maria Zięba i Filip Tarnawski, 1T2 
Wiersz o Pokoju 
I miejsce – Przemysław Stoch, 4TG 

(organizator mgr Grażyna Trzeciak) 
 
Szkolny Konkurs Informatyczny 
Adam Gołąb, 4T4— tytuł  Primus Inter  
Pares Informaticus 2013 

   Patrycja Pudlik, 1LO1 

Uczniowie naszej szkoły laureatami konkursów 
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  Ziarno pokoju 
Zasadź ziarno pokoju! 
Niech jego korzenie oplotą całą ziemię. 
 
Czy syn musi oglądać maltretowanego ojca?! 
Czy matka musi patrzeć na śmierć dzieci?! 
Zasadź ziarno pokoju… 
 
Czy głód musi być przyczyną śmierci? 
Czy pragnienie wody musi prowadzić do rozlewu 
krwi? 
Zasadź ziarno pokoju… 

 
Czy musimy dochodzić swego siłą? 
Czy broń jest naszym jedynym sprzymierzeńcem? 
Zasadź ziarno pokoju… 
 
Czy pierwotne instynkty zniszczyły w nas czło-
wieczeństwo? 
Czy los drugiego człowieka jest nam obojętny? 
Zasadź ziarno pokoju… 
 
Wsłuchaj się w głos dziecka, któremu skatowano 
ojca. 
Wsłuchaj się w głos matki, której zabito dzieci. 
A usłyszysz dźwięki wszechobecnej wojny. 
 
Wojny, która zabija niewinnych każdego dnia. 
Wojny, która niszczy wszystko na swojej drodze. 
Wojny, która zmienia człowieka w bestię. 
 
W imię czego pytam?! 
Pieniędzy, bogactw naturalnych? 
Chorych przekonań jednostki? 
 
Zasadź ziarno pokoju. 
Niech jego korzenie oplotą całą ziemię. 
W imię pokoju możesz uczynić wszystko! 
Odnajdź drogę pokoju i wskaż ją innym. 
Podążaj tą drogą wytrwale. 
Niech Twoje serce głosi pokój! 
Wszyscy go potrzebują! 
Jest on częścią duszy każdego człowieka. 

Str. 3 Niecodziennik 

W powiatowym konkursie na wiersz o pokoju Przemysław Stoch, 
uczeń kl. IV TG zajął pierwsze miejsce.  Gratulujemy! 



 

 

- Spieprzaj bękarcie! Mogłam cię 
wyskrobać jak jeszcze byłeś gów-
nianą fasolką! Nie musiałabym te-
raz wysłuchiwać tych wszystkich 
bzdur! 
 Alex wiedział, że w tym mo-
mencie nie jest w stanie nic więcej 
zrobić dla swojej matki. Musiał 
szybko wyjść z domu i odczekać aż 
ona zaśnie. Zapewne jutro nie bę-
dzie o niczym pamiętać. Chłopak 
sięgnął do kieszeni, aby sprawdzić 
ile pozostało mu dolarów po ostat-
nio wykonanej pracy u pana Steela. 
Strzyżenie trawy w ogrodzie to by-
ło jedyne zajęcie jakim mógł się za-
jąc jako siedemnastolatek. Wycią-
gnął ze spodni pieniądze, których 
ilość pozwalała mu na zakup tylko 
używanej odzieży. 
 Najlepiej zaopatrzonym se-
condhandem w okolicy był ,,Veani 
Shop". Nie zdziwił go więc widok 
dużej ilości osób w sklepie. Rozej-
rzał po znanym mu już dobrze 
wnętrzu sklepu. Doskonale wie-
dział, że bluzy z długim rękawem 
wiszą starannie poukładane w pią-
tej alejce po lewej stronie. Szybko 
podszedł do wieszaka, przesorto-
wał wzrokiem zawieszony towar i 
sięgnął po karbonową bluzę marki 
HOME. Chcąc upewnić się, że 
ubranie nie jest zniszczone, przy-
glądał się mu uważnie. Białe zacieki 
na czarnym materiale mogły świad-
czyć tylko o tym, że bluza była czę-
sto używana i prana. Dodatkowo 
na przodzie kilka przyżółkłych pla-
mek błagało o natychmiastowy 
kontakt z pralką. Uwagę Alexa 
przyciągnął biały skrawek papieru 
niewinnie wystający z kieszeni. 
 Nie zastanawiając się chło-
pak wyciągnął grubą kartkę z kie-
szeni. Jego oczom ukazał się bilet 
lotniczy. Zaciekawiony otworzył go 
i dostrzegł, że litery falują. Przetarł 
oczy myśląc, że jest to wynik prze-
żyć związanych z kłótnią z mamą. 

Gdy znowu spojrzał na blankiet, 
mógł już przeczytać tekst. Na bilecie 
wykaligrafowane zostały dane doty-
czące szczegółów lotu. Nie mógł 
uwierzyć własnym oczom, gdyż pla-
nowany wylot był zaplanowany na 
wieczór tego samego dnia. Kolejnym 
zaskoczeniem była informacja o do-
celowym punkcie podróży. Miano-
wicie, miejscem lądowania był Ly-
on1. Dla Alexa było to jak wygrana 
na loterii. Od dawna interesował się 
tym miastem ze względu na jego 
związek z pisarstwem i dziennikar-
stwem. Alex uwielbiał książki, były 
one dla niego ucieczką od szarości 
codziennych dni do nowego, lepsze-
go świata.  
Chętnie czytał dzieła autorstwa: Gra-
hama Mastertona, Herberta Wellsa 
oraz J.R.R Tolkiena. Chłopak był pod 
wrażeniem. Myślał jedynie o tym by 
znaleźć się w tym samolocie i spełnić 
swoje największe marzenie. Wie-
dział, że taka okazja nigdy mu się 
już nie przydarzy, a na pewno nie 
przy matce alkoholiczce i brakiem 
dobrych perspektyw na przyszłość. 
- Polecę! To musi być przeznaczenie. 
To jest jak dar od losu. Matka i tak 
nie zauważy mojej nieobecności. - 
powiedział do siebie, po czym szyb-
ko opuścił sklep. 
 Droga na lotnisko zajęła mu 
ponad dwie godziny. Znalezienie 
odpowiedniej bramki wejściowej do 
samolotu też nie było łatwe. Jednak 
cieszył się ze swojej przezorności. 
Kilka miesięcy wcześniej udało mu 
się nielegalnie zdobyć dokumenty 
potwierdzające tożsamość, z którymi 
nigdy się nie rozstawał.  
 
 

 

 

1Lyon -  najstarsze miasto we Francji, położo-
ne w środkowo – wschodniej części kraju 
nad rzekami Rodan i Saona.  Jest to miejsce 
szczególnego kultu św. Franciszka Salezego 
– patrona pisarzy i dziennikarzy. 

Alex uwielbiał 
książki, były one 
dla niego ucieczką 
od szarości 
codziennych dni 
do nowego, 
lepszego świata.  
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 Gdyby matka je znalazła, z 
pewnością stałby się wyłącznym do-
stawcą alkoholu do domu, na pełnym 
etacie, z nienormowanym czasem pra-
cy.  

Po odprawie wsiadł do samo-
lotu i szybko odnalazł swoje miejsce. 
Usłyszał trzask zamykających się 
drzwi pokładowych. Zamknął oczy i 
nie wiadomo skąd zaczęła napływać 
do niego tęsknota za matką, z którą 
nawet się nie pożegnał. Chłopak 
chciał jeszcze raz spojrzeć na widok 
swojego miasta, wyglądnął więc 
przez małe, okrągłe okienko Boeingu 
5 i nagle zauważył coś zupełnie nie 
wiarygodnego. 

Pas startowy, pobliskie domy, 
drzewa, port lotniczy, a nawet skrzy-
dło samolotu rozpływają się w powie-
trzu. Zaczynają znikać. Skonfundowa-
ny, drżącymi rękoma wyciągnął z kie-
szeni bilet, ale gdy tylko go otworzył, 
cyfry i literki zamieszczone na nim 
zaczęły migotać i przeobrażać się w 
zupełnie nowe zdanie: ,,Przyszłość - 
to coś, co staje się w nas dziś"2. Alex z 
niedowierzaniem przetarł oczy, po-
czuł ucisk w klatce piersiowej. Zdezo-
rientowany rozglądnął się po wnętrzu 
samolotu, ale wszyscy pozostali pasa-
żerowie zdawali się być spokojni i 
opanowani, jakby nic nadzwyczajne-
go się nie wydarzyło. 
 Przestraszony zaczął krzyczeć: 
- Co tu jest grane?! Ludzie, co się tutaj 
dzieje?! 
 Jednak nikt mu nie odpowie-
dział. W tym momencie zauważył, że 
oprócz niego i czterech pasażerów nie 
ma nikogo z obsługi Boeingu 5. 
- Gdzie jest załoga? Kto pilotuje ten 
samolot? - Chłopak wpadł w histerię. 
Nie dość, że nie wiedział co się dzieje, 
to jeszcze nikt nie reagował. 
Schował twarz w dłoniach, do oczu 
zaczęły napływać mu łzy. Wówczas 
czyjaś dłoń poklepała go po ramieniu. 

- Kim jesteś chłopcze? Co ty tutaj 
robisz? Dlaczego się boisz? Co cię 
tak mocno przestraszyło? 
Alex podniósł głowę i skierował 
wzrok w kierunku usłyszanego 
głosu. Dostrzegł przyjaźnie wyglą-
dającego, starszego mężczyznę. W 
tym momencie chłopak miał deja 
vu. Zastanawiał się, czy to przy-
padkiem nie jest jakaś reakcja na 
tabletki, które rok temu znalazł u 
swojej matki w domowej apteczce. 
Dopiero później zorientował się, 
że nie była to pigułka na ból gło-
wy (ponieważ ból nie minął). Te-
raz pomyślał, że mogło to być LSD 
z opóźnionym działaniem. Nie 
wierzył własnym oczom. Po jego 
prawej stronie stał Stephen King - 
jeden z najznakomitszych współ-
czesnych pisarzy fantasty. Alex 
poczuł, że krew zaczęła płynąć 
szybciej w jego żyłach. Rozglądnął 
się po pokładzie i uświadomił so-
bie, że pozostali pasażerowie to 
nie byle kto.  
- Najświętsza Panienko! A niech to 
dunder świśnie! - wykrzyknął 
zdziwiony Alex. 
Na pierwszym siedzeniu rozluź-
niony pił kawę sam Paulo Coelho. 
Tuż za nim z gazetą w ręce - Jules 
Verne. Dwa rzędy dalej Stanisław 
Lem sprawdzał funkcje fotela.  
- O święty Barnabo! Co tu się dzie-
je? Przecież was tu nie powinno 
być! 
Na słowa nastolatka, wszystkiego 
oczy zwróciły się ku niemu. 
- Kim jest ten dzieciak?! I gdzie 
jest Arthur Clarke? - podnosząc 
wzrok ponad gazetę, spytał Verne. 
- To ciebie nie powinno tutaj być! 
Skąd miałeś bilet? - dołączył  
Coelho. 
- Panowie spokojnie. Myślę, że 
wspólną konwersacją osiągniemy 
więcej niż poprzez wrzaski i 
oskarżenia. Młody człowieku  

może zechcesz nam wyjaśnić tę  

Na pierwszym 

siedzeniu 

rozluźniony pił 

kawę sam Paulo 

Coelho. Tuż za 

nim z gazetą w 

ręce - Jules 

Verne.  
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sytuację? - zaproponował King. 
Alex zaczynając od awantury z 
matką, a kończąc na wejściu Boein-
ga 5, opowiada swoją historię zgro-
madzonym w samolocie osobom. 
Kończąc swoją opowieść poprosił 
również o wyjaśnienie jakim cudem 
osoby już nie żyjące są na pokładzie 
i jaki jest cel podróży.  
Wszyscy spoglądnęli na nastolatka 
z niedowierzaniem, Lem wiercił się 
na fotelu wyraźnie zniesmaczony 
jak i wyraźnie zaintrygowany. 
 Niespodziewanie, nie wia-
domo skąd rozległ się grzmiący ni-
czym wicher dudniący w szyby 
głos: 
- NIE WAŻNE KTO, NIEWAŻNE 
JAK. NIEDOCHODŹCIE PRZY-
CZYN, TAK WASZYM JAK I TE-
GO MŁODEGO CZŁOWIEKA 
PRZEZNACZENIEM JEST PO-
ZNANIE PRZYSZŁOŚCI. PAMIĘ-
TAJCIE JEDNAK, ŻE GWARAN-
CJĄ POWROTU JEST WSPÓLNA I 
JEDNOMYŚLNA ANALIZA WY-
DARZEŃ. JEST WAS PIĘCIORO I 
WRÓCIĆ MA TAKŻE PIĘCIORO 
OSÓB, PONIEWAŻ LICZBA 5 TO 
WĘDROWIEC, PISARZ, BADACZ, 
KOLEKCJONER DOŚWIADCZEŃ 
I OBSERWATOR. PIĄTKA TO 
LICZBA PODRÓŻNIKÓW, PO-
SZUKIWACZY I ODKRYWCÓW.  
Gdy głos samolotu ucichł, Alex z 
wrażenia nie mógł wypowiedzieć 
słowa. Najwyraźniej nikomu do-
okoła nie podobała się ta informa-
cja, ale nikt nie chciał dyskutować. 

Nagle wszyscy znaleźli się u 
bram miasta, przed którym stał sta-
ry, sinobrody mężczyzna, który 
przywitał się z podróżnikami sło-
wami: ,,Patrzcie uważnie, co się 
wkoło dzieje. Każda rzecz może 
zdecydować o przyszłości"3. Wrota 
otworzyły się, a sinobrody zniknął. 
- Kto to był? - spytał nastolatek. 

- Pamiętasz co pierwotnie było napi-
sane na bilecie? Podróż do Lyonu - 
miasta kultu św. Franciszka Saleze-
go. - odpowiedział Verne. 
- Czyli mam rozumieć, że to był on? 
- zdziwił się nastolatek. 
Verne nie odpowiedział, tylko pota-
kująco popatrzył na Alexa. 
 Miasto, u bram którego sta-
nęli było wprost niesamowite. Bu-
dynki unoszące się w powietrzu ni-
czym ptaki - wolne i niezależne. Au-
ta jak statki kosmiczne w równym 
tempie przemieszczały się po do-
kładnie wyznaczonych trasach. Lu-
dzie, w specjalnych kombinezonach 
unoszą się w powietrzu, jak gdyby 
grawitacja w ogóle na nich nie dzia-
łała. 
- Co to za świat? Gdzie jesteśmy? 
Który to rok? - niezmiernie zacieka-
wiony siedemnastolatek nie może 
ukryć swojego zdziwienia i podeks-
cytowania, z tego co widzi. 
- Posłuchaj chłopcze. Przyszłość nig-
dy nie jest zaplanowana. Nigdy nie 
wiemy dokąd zmierzamy ani w któ-
rym roku się znajdziemy. My jeste-
śmy obserwatorami, jesteśmy tu po 
to, aby kształtować i rozwijać umy-
sły ludzi, niezależnie od czasu i miej-
sca, w którym faktycznie żyją. Czy 
czytając nasze książki nigdy nie za-
stanawiało cię skąd czerpiemy po-
mysły? Czy nigdy nie pomyślałeś o 
tym, że wszystko, o czym czytasz 
może być urzeczywistnieniem wyda-
rzeń przyszłości? .  
 
 
 
 
 2Słowa Czesława Banacha 
 
 
Drugą część opowiadania opublikujemy 
w czerwcowym numerze gazetki.  
 

Przyszłość nigdy 
n i e  j e s t 
z a p l a n o w a n a . 
Nigdy nie wiemy 
dokąd zmierzamy 
ani w którym roku 
się znajdziemy.  
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 Cele : 
- uświadomienie potrzeby podejmowania właści-
wych decyzji i dokonywania dojrzałych odpowie-
dzialnych wyborów 
- identyfikacja z człowiekiem wolnym od nałogów i 
uzależnień 
- integracja grupy 
Uczestnicy: ok. 12-14 osób w wieku ok. 17 lat, ucznio-
wie 1, 2 klasy LO 
Czas trwania: ok. 70 min 
Metody i techniki: drama, dyskusja, rozmowa, sąd 
inscenizowany 
Formy realizacji : grupowa, zbiorowa, indywidualna 
Środki : tekst literacki, fragmenty filmu 
Materiały: dwie duże plansze z poprzedniego spotka-
nia, pisaki, przybory do pisania, kartki do pracy w 

grupach, plansze z napisami : adwokat, prokurator, 
sędzia, narkotyki 
Warunki: sala z krzesłami ustawionymi w krąg 
(czytelnia w bibliotece szkolnej), stoliki do pracy w 
grupach. 

Literatura przedmiotu:  
1. Andrzejewska, Jadwiga. Bibliotekarstwo szkolne : 
teoria i praktyka. T. 2 : 
Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa: Wydaw. SBP, 
1996.  

2. Christiane, F. My, dzieci z dworca ZOO (fragmenty). 
Warszawa : Iskry, 1993.  
ISBN 83-207-0801-X 

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

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

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

Przebieg zajęć: 
I Powitanie. Integracja grupy : każdy uczestnik spo-
tkania przedstawia kolejną osobę, dodając, czym się 
ona interesuje (informacje zapamiętane z poprzed-
nich zajęć). Korygowanie informacji przez uczestni-
ków. 
II Część zasadnicza 

1. Pytania wprowadzające: 

- Jakie znacie przyczyny uzależnień? 
- Wymieńcie skutki stosowania narkotyków 
Dyskusja, rozmowa  

2. Krótkie wprowadzenie do tekstu : Poznajcie teraz 
Christiane, jej mamę i środowisko, w którym dziewczy-
na przebywa. 
Jeśli nie wszyscy przeczytali książkę, prowadzący 
krótko opowiada uczestnikom jej treść, wprowa-
dza ich w wątek książki do momentu, w którym 
ma miejsce czytany fragment. 
3. Czytanie fragmentu tekstu ( prowadzący czyta 
tekst, każdy uczestnik ma przed sobą ksero).  
4. Pogadanka, dyskusja : 

- Co wpłynęło na uzależnienie Christiane? 
- Z jakim problemem oprócz narkomanii zmagała się 
Christiane? 
- Dlaczego dziewczyna wielokrotnie wracała do nałogu? 
5.Odtworzenie fragmentu filmu  My, dzieci z dwor-
ca ZOO. 
 Obejrzyjcie teraz fragment wstrząsającej ekranizacji 
pamiętników Christine F. 
Po emisji : Widzieliście, co narkotyki powodują ze zdro-
wiem i życiem człowieka, jak na niego wpływają i jakie 
niosą ze sobą zagrożenia. Należy je postawić w stan 
oskarżenia i osądzić. 
6. Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy 6
-, 7-osobowe (wskazane jest, by były to te same 
grupy z poprzednich zajęć), które mają za zadanie 
przygotowanie „sali sądowej” – miejsc dla sędzie-
go, adwokata i prokuratora. 
Grupa, która opracowywała przyczyny uzależ-
nień, stanowi zespół obrony i wybiera spośród 
siebie adwokata, natomiast grupa sporządzająca 
skutki stosowania narkotyków – powołuje proku-
ratora i znajduje się w jego obozie. Wyznaczony 
przez prowadzącego uczestnik przyjmuje rolę sę-
dziego. Podczas inscenizacji posługujemy się plan-

szami z napisami : adwokat, prokurator, sędzia, narko-
tyki. 
 Wykorzystując plansze z ubiegłego spotkania 
(przyczyny i skutki uzależnień) jak również frag-
menty tekstów i obejrzanego filmu, uczestnicy w 
tych grupach mają za zadanie przygotowanie roz-
prawy sądowej. 
Prowadzący – sędzia steruje przebiegiem rozpra-
wy i na końcu ogłasza wyrok. 
II Podsumowanie 

 
IV Ewaluacja 
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Bogumiła Domagalska 
 nauczyciel bibliotekarz 
 w Zespole Szkół 
 im. ks. J. Tischnera  
w Dobczycach 

SAM DECYDUJĘ O SOBIE… 

Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów 

 szkoły ponadgimnazjalnej  

SCENARIUSZ II 
Temat: „Sąd nad narkotykami” 

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w szkole  
ponadgimnazjalnej. 



 

 

 

 
 
 W  marcu w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera 
w Dobczycach odbyła się akcja pod hasłem 
„Nie bądź obojętny – podziel się życiem!”, zor-
ganizowana przy ogromnym wsparciu Funda-
cji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzys-
tych Polska. W tym dniu w naszym Zespole 
prowadzona była rekrutacja nowych potencjal-
nych dawców szpiku kostnego. 
 
      Odbyły się również prelekcje, mające na 
celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat 
dawstwa komórek, tkanek i narządów, w któ-

rych wzięli udział uczniowie ZS z opie-
kunami. Rafał Młodzikowski, koordy-
nator ds. rekrutacji Fundacji DKMS 
przekonywał, że warto mieć świado-
mość, iż każdy z nas może stanąć w ob-
liczu choroby, a jedynym ratunkiem 
będzie przeszczep organu, szpiku czy 
też transfuzja krwi. Mgr Agnieszka Sto-
ch przeprowadziła pogadankę na temat 
białaczki i idei dawstwa, 
Podczas Dnia Dawcy w naszym Zespo-
le zostało zarejestrowanych 81 poten-
cjalnych dawców szpiku, oprócz pra-
cowników i uczniów ZS były również 

osoby spoza szkoły i jej absolwenci. 
Opiekunem projektu była mgr Agnieszka Maj-
ka – Knap, natomiast uczniowie wspierali ak-
cję ze strony organizacyjnej, rejestrując poten-
cjalnych dawców. Wolontariuszkami, prze-
szkolonymi przez przedstawiciela DKMS były 
uczennice kl. 1LO1, Patrycja Pudlik, Małgorza-
ta Dyl, Karolina Goryczka, Aleksandra Ła-
będź, Ewa Skóra, Anna Knapik, Natalia Siuta 
oraz Bożena Chrast. 
Organizatorzy zapewniają, że to nie ostatnia 
akcja i zapraszają w przyszłym roku. 
 
  Karolina Goryczka, kl. 1LO1 

Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Szkół 
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Dary dla biblioteki 

 

Składamy podziękowania Kamilowi Zapotocznemu 

i Przemkowi Stochowi z kl. 4TG, którzy w znaczący 
sposób wzbogacili księgozbiór biblioteki Zespołu 
Szkół. Uczniowie ci podarowali szkolnej bibliotece 
mnóstwo książek, głównie z działu Fantastyka, Kry-
minały, a także literaturę obyczajową. 
Bardzo serdecznie dziękujemy!                      
      nauczyciele bibliotekarze   

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=TF3YML8mR0NtCM&tbnid=iFI5d-HxVpUHQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mmtorun.pl%2Fartykul%2F26-stycznia-torun-dzien-dawcy-szpiku&ei=7Rx0Uf3RLMuLOavLgPgD&bvm=bv.45512109,d.ZWU&p
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6HSGZoD19Y8aaM&tbnid=vKL8EUjL3RrUYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fe-book.info.pl%2Fksiazka-bez-przyszlosci%2F&ei=gR90UY6HPMi5O4i_gMAO&bvm=bv.45512109,d.ZWU&psig=AFQjCNEk
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Dzień Patrona w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera 

12 marca 2013 r., w 82. rocznicę urodzin ks. 
Józefa Tischnera nasz Zespół uroczyście obchodził 
pierwszy w swojej historii Dzień Patrona. Z tej 
okazji cała społeczność 
szkolna wzięła udział 
w okolicznościowej 
akademii, odbywającej 
s ię  pod has łem 
„Tischnerowskie dro-
gowskazy”, na którą 
przybyli również za-
proszeni goście, m.in. 
Elżbieta Kautsch, prze-
wodnicząca  Stowarzy-
szenia Inicjatyw Spo-
łecznych ISPINA, Jan 
Wójcik, kierownik Wydz. Edukacji, Kultury i 
Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz Wojciech 
Bonowicz, krakowski dziennikarz i poeta, biograf 
ks. J. Tischnera. 
 Podczas akademii na sali gimnastycznej 
utalentowana młodzież Zespołu Szkół z ogrom-
nym zaangażowaniem zaprezentowała okoliczno-
ściowy program, składający się z wyboru dzieł 
filozoficznych ks. Tischnera, w charakterystycznej 
oprawie muzycznej i ciekawej inscenizacji pla-
stycznej, podkreślającej góralszczyznę Patrona 
szkoły. 
 Rozdano również nagrody książkowe dla 
najlepszych uczniów, wyłonionych w dwóch 
szkolnych konkursach, poświęconych Patronowi 
szkoły. Najlepszą znajomością życia i 
twórczości Józefa Tischnera wykazał się 
Rafał Zlezarczyk, a najlepszymi na 
strzelnicy zostali: Paulina Cygan i Mi-
chał Panuś, (wszyscy 3LO3), natomiast 
Jakub  Cielecki z kl. 2LO3 zdobył pu-
char przechodni dyrekcji szkoły. 

Istotną częścią Dnia Patrona by-
ło 2-godzinne spotkanie gościa honoro-
wego, Wojciecha Bonowicza ze społecz-
nością 37. szkoły Tischnerowskiej. 
Autor  biografii „Tischner”, „Kapelusz 

na wodzie” i wydanego w ubiegłym roku 
przez Znak „Alfabetu Tischnera. Gawędy o 
księdzu Tischnerze”, opowiadał o niezwy-

kłym życiu i twórczości 
ks. Tischnera, wielkiego 
a zarazem skromnego 
człowieka, oraz jego 
jedynej w swoim rodza-
ju filozofii góralskiej, 
przytaczając przy tej 
okazji anegdoty z jego 
życia. 
Wiele uwagi prelegent 
poświęcił więzom łączą-
cym ks. Tischnera z Ja-
nem Pawłem II, opo-

wiadał również m.in. o chorobie i cierpieniu 
ks. profesora a także o jego fascynacji góra-
mi. 
Podczas Święta Patrona nie zabrakło 
„tischnerówek”, ciasteczek w kształcie gó-
ralskiego kapelusza, wypieczonych pod 
nadzorem mgr Barbary Latochy w pracow-
ni gastronomicznej. 
 Uroczystość przygotował zespół ds. 
promocji postaci Patrona, którego przewod-
niczącym jest mjr Jerzy Krygier, a całość 
koordynowała i inspirowała wicedyrektor 
ZS Jadwiga Nawrocka. 

             Bogumiła Domagalska 

http://dobczyce.edu.pl/galeria/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=690
http://dobczyce.edu.pl/galeria/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=694


 

 

 Rok 2013 jest rokiem poety Juliana Tuwi-
ma. W roku 2013 przypada sześćdziesiąta roczni-
ca jego śmierci – zmarł 27 grudnia 1953 roku. W 
tym roku minie też sto lat od jego poetyckiego 
debiutu – publikacji wiersza “Prośba” w 
“Kurierze Warszawskim”. 
 “Obie rocznice stanowią okazję do odda-
nia hołdu temu wielkiemu poecie, który kształto-
wał język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość 
wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem po-
czucia humoru i ukazując optymizm codziennego 
życia. (…) Poezja Juliana Tuwima jest jedną z 

najważniejszych w XX wieku propozycji upra-
wiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna twór-
czość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywot-
ną i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każ-
dym wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
konany o szczególnym znaczeniu dorobku poety 
dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 
Rokiem Juliana Tuwima” – głosi tekst przyjętej w 
grudniu 2012 uchwały. 

Wspomnienie 

Mimozami jesień się zaczyna, 
Złotawa, krucha i miła. 
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, 
Która do mnie na ulicę wychodziła. 
 
Od twoich listów pachniało w sieni, 
Gdym wracał zdyszany ze szkoły 
A po ulicach w lekkiej jesieni 
Fruwały jasne anioły. 
 
Mimozami zwiędłość przypomina 
Nieśmiertelnik żółty - październik. 
To ty, to ty, moja jedyna, 
Przychodziłaś wieczorem do cukierni. 
 
Z przemodlenia, z przemodlenia senny 
W parku płakałem szeptanymi słowy. 
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny, 
Od mimozy złotej - majowej. 
 
Ach, czułymi, przemiłymi snami 
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku, 
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, 
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką... 

Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima 

Str. 10 Niecodziennik  

 

O Tuwimie 
Urodził się pod koniec XIX wieku w Łodzi. 
Polski poeta żydowskiego pochodzenia, 
pisarz, autor wodewili, skeczy, librett ope-
retkowych i tekstów piosenek, jeden z naj-
popularniejszych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego. Współzałożyciel kabare-
tu literackiego „Pod Picadorem” i grupy 
poetyckiej „Skamander”. Bliski współpra-
cownik tygodnika „Wiadomości Literac-
kie”. Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, 
niemieckiej oraz łaciny. Podpisywał się po-
nad czterdziestoma pseudonimami m.in. 
Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch 
Pekiński. Dla nas, rodziców małych dzieci, 
znany przede wszystkim jako autor zna-
komitych, ponadczasowych wierszy dla 
dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, 
Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo, Kotek, 
Abecadło, Rzepka. 



 

 

 

 Jakie są Twoje 

n a j m i l s z e 

wspomnienia? 

M y ś l ę ,  ż e 

w s z y s t k o  c o 

związane z moim 

wychowawcą (p. 

Piotr Ptaś) oraz 

ostatni tydzień 

każdego roku 

szkolnego. 
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Rozmowa z Jakubem Wójcikiem – tegorocznym maturzystą naszej 

szkoły, uczniem technikum informatycznego 

1. Egzamin dojrzałości zbliża się wiel-

kimi krokami. Bardzo się denerwu-

jesz? 

 Matura jest dla mnie bardzo 

ważnym egzaminem, który po 

części zadecyduje o mojej przy-

szłości. Z tego powodu stresu 

nie da się uniknąć.  

2. Jakie przedmioty zamierzasz zda-

wać na maturze? 

 W zakresie rozszerzonym mate-

matykę i język angielski, nato-

miast w zakresie podstawowym 

geografię. 

3. Jak przygotowujesz się do egzami-

nu? 

 Czytam streszczenia wszystkich 

lektur, korzystam z repetyto-

riów oraz rozwiązuję zadania z 

matematyki na poziomie roz-

szerzonym. 

4. Jakie masz plany na przyszłość? 

Jakie studia wybrałeś? 

 Na pewno studia z kierunkami 

mocno ścisłymi. Myślałem o 

technicznej uczelni np. Akade-

mii Górniczo – Hutniczej w Kra-

kowie lub Politechnice.  

5. Bardzo często można było Cię spo-

tkać w bibliotece. W jaki sposób tam 

pomagałeś? 

 Zaczęło się od przenoszenia bi-

blioteki do nowego pomieszcze-

nia – pomagałem przy przeno-

szeniu książek i regałów, póź-

niej zająłem się montażem pół-

ek. Skończyło się na tworzeniu 

sieci komputerowych i monito-

ringu w ramach specjalizacji. 

 

 

6. Spędziłeś w tej szkole 4 lata. Ja-

kie są Twoje najmilsze wspomnie-

nia? 

 Myślę, że wszystko co zwią-

zane z moim wychowawcą 

(p. Piotr Ptaś) oraz ostatni 

tydzień każdego roku szkol-

nego. 

7. Gdybyś miał opisać nasz ZS jed-

nym słowem, jakie byś wybrał? 

 Innowacyjna.  

 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 

dalszych sukcesów.  

Rozmawiały: Patrycja Pudlik 

 i Karolina Goryczka z klasy 1LO1 



 

 

Składniki:  
2 żółtka 

laska wanilii 

50 g cukru pudru 

250 g słodkiej śmietanki 30-36%0  

2 ¼ łyżeczki żelatyny 

200 ml mleka 

KREM BAWARSKI 
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 Krem bawarski to mocny konkurent dla deseru Panna Cotta. 

Jest do niego mocno podobny, ale konsystencję ma bardziej puszystą 

i piankową. 

Został włączony do repertuaru szefa kuchni Marie-Antoine Careme, 

której przypisuję się zasługę stworzenia przepisu. Został nazwany 

na początku XIX wieku w Bawarii, a może raczej w historii wykwint-

nej kuchni, dla szczególnie odwiedzających i wyróżniających się Ba-

warian. Krem bawarski jest podobny do kremu zagęszczonego żela-

tyną, zamiast mąki lub skrobi kukurydzia-

nej, oraz o smaku likieru. 

Sposób przygotowania: 

- Laskę wanilii przekroić wzdłuż i za pomocą  

noża  wyciągnąć ziarenka. 

- Żelatynę namoczyć w 4 łyżkach zimniej wody. 

- Do garnka wlać mleko. Dodać laskę wanilii z 

ziarenkami. Zagotować. 

- W tym czasie utrzeć żółtka z cukrem pudrem na 

jasną, puszystą masę.  

- Ugotowane mleko ściągnąć z pieca, wyciągnąć 

laskę wanilii i gorące mleko wlewać cienkim stru-

mieniem do masy jajecznej, ciągle miksując na naj-

wyższych obrotach. (Wlewać powoli, aby żółtka 

się nie zwarzyły)... 

- Całą masę przelać do garnka o średniej wielko-

ści.  

- Masę ubijać chwilę mikserem, w kąpieli wodnej. 

- Garnek włożyć do większego garnka z gotującą 

się wodą tak, aby woda z większego garnka nie 

dotykała naczynia z jajkami). Masa trochę zgęst-

nieje. (Masa jest gotowa, gdy będzie utrzymywać 

się na tylnej ściance łyżki).  

 

- Garnek z masą ściągnąć z pieca.  
- Wmieszać lub wmiksować na-
pęczniałą żelatynę. Pozostawić 
do ostygnięcia, mieszając od cza-
su do czasu.  
- Gdy masa zacznie tężeć, ubić 
śmietanę na sztywno i wmieszać 
delikatnie do masy.  
- Okrągłe, małe foremki* opłukać 
zimną wodą.  
- Rozlać gotowy krem i wstawić 
do lodówki na parę godzin, a naj-
lepiej na noc.  
- Aby wyciągnąć krem, należy 
włożyć foremkę, po sam brzeg, 
na parę sekund do miski z gorącą 
wodą, kolejno ułożyć na foremce  
talerz i odwrócić do góry nogami.  
Krem można ozdobić owocami 
lub musem owocowym, zrobio-

nym ze zmiksowanych 
owoców z cukrem pudrem. 
 
Renata Pietrzyk kl. 3T3 
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HUMOR 
 
Przychodzi dziewczyna do biblioteki i mó-
wi:  
- Chciałabym wypożyczyć książkę.  
- A co byś chciała? Coś z literatury lekkiej? 
- pyta bibliotekarka  
- Może być ciężka, bo przyjechałam na ro-
werze - odpowiada czytelniczka 

xxx 
Przychodzi Fąfara do biblioteki i mówi: 
- Gdzie znajdę książkę pt.: "Mąż jest kró-
lem żony". 
- Dział z książkami fantastycznymi jest na 
prawo. 

xxx 
Przychodzi uczeń do biblioteki i pyta:  
- Czy jest "Czapka niewidka"?  
- Sklep z odzieżą jest za rogiem - odpowia-
da pani bibliotekarka  
(Cóż, bywa i tak) 

xxx 
- Poproszę taki kryminał, w którym roz-
wiązanie zagadki jest na końcu -  zwraca 
się czytelnik do bibliotekarki.  
 - O, proszę, ten jest świetny. Dopiero na 
ostatniej stronie okazuje się, że złodziejem 
obrazów jest ten ogrodnik.  

Well Done to bardzo ciekawa książka 
kucharska wymyślona przez chorwackie studio 
projektowe Bruketa & Zinić. Została ona stwo-
rzona specjalnie dla europejskiej firmy spożyw-
czej o nazwie Podravka. Książka jest jednocze-
śnie siódmym rocznym sprawozdaniem firmy.  
 Na pierwszy rzut oka widzimy tylko pu-
ste, białe kartki, a na niektórych zaś znajdują się 
wydrukowane puste talerze. Przepisy są pod 
ścisłą tajemnicą, dlatego trzeba ją upiec by prze-
czytać tekst. 

 Tekst na stronach pod wpływem tempera-
tury zaczyna się stopniowo pojawiać, natomiast 
na wydrukowanych talerzach zobaczymy jedze-
nie. Wszystko dzięki zastosowaniu nadruku z 
termoreaktywnym atramentem. Jednak, gdy 
książka zacznie się stopniowo ochładzać litery 
znów zanikną. 

Przepis: 
Well Done owijamy szczelnie w folię aluminio-
wą. Następnie wkładamy do piekarnika roz-
grzanego idealnie do 100°C. Pieczemy przez do-
kładnie 25 minut. Gotowe! 

                                                źródło: lustrobiblioteki.pl 

Ciekawostki biblioteczne 
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Dziewczyna, która igrała z ogniem, 
Stieg Larsson 

W kolejnej, po 
Mężczyznach, któ-
rzy nienawidzą ko-
biet, części trylogii  
Millenium główną 
bohaterką jest Lis-
beth Salander. Se-
ria dramatycznych 
wypadków wy-
wołuje u Lisbeth 
wspomnienia 

mrocznej przeszłości, z którą raz na 
zawsze postanawia się rozprawić. 
 Dwoje dziennikarzy, Dag i 
Mia, docierają do niezwykłych in-
formacji na temat rozległej siatki 
przemycającej z Europy Wschod-
niej do Szwecji ludzi  wykorzysty-
wanych w branży seksualnej. Wiele 
zamieszanych w to osób piastuje 

odpowiedzialne funkcje w społe-
czeństwie. Pełna tajemnic, zaska-
kujących zwrotów akcji i niesamo-
witych przygód Lisbeth Salander i 
Mikaela Blomkvista powieść kry-
minalna Stiega Larssona.  
 Rzadko się zdarza, by tom 
2 był lepszy od pierwszego, jednak 
według mnie w trylogii Millenium 
tak jest. W Dziewczynie, która igrała 
z ogniem jest więcej tajemnic i za-
skakujących zwrotów akcji.  
 W każdej wolnej chwili się-
gałam po tę książkę. Wypiłam 
przy niej hektolitry kawy, zjadłam 
kilogramy ciastek, ale nie mogłam 
się oderwać.  
Z niecierpliwością czekam na tom 
trzeci!. 
 
 Patrycja Pudlik  kl. 1LO1 

 

Wyszperane na półkach – recenzje książek 

 Gazetka dostępna   jest na 

stronie szkoły 
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Śnieżyca, Sharon Sala  

Grudzień. Manhat-

tan. Od paru dni w 

mieście nieustan-

nie pada śnieg. 

Jego warstwy 

przykrywają bru-

talnie zamordowa-

ne ciała kobiet. 

Młoda pisarka be-

stsellerowych thrillerów, a zarazem 

dziedziczka ogromnej fortuny - Ca-

itlin Bennett - drży ze strachu, ści-

skając w dłoniach ostatni z serii li-

stów od "wielbiciela"-psychopaty. 

Już dłużej nie może znieść narastają-

cego w niej lęku, godzi się więc na 

obecność w swoim domu ochronia-

rza - byłego policjanta - Connora 

"Maca" McKee. Dzięki niemu Caitlin 

powoli odzyskuje poczucie bezpie-

czeństwa. Pojawia się także miłość,  

przed którą oboje bronią się ze 
wszystkich sił. Wkrótce okazuje 
się, że zamordowane kobiety były 
uderzająco podobne do bohaterki. 
Wszyscy zaczynają rozumieć, że 
celem ataku szaleńca jest właśnie 
ona. Rozpoczyna się walka o ży-
cie pisarki. Tymczasem morderca 
szykuje się do wykonania wyroku 
na swojej ostatniej ofierze. 
Pozycja została wpisana na listę 
bestsellerów. Książka jest niesa-
mowicie wciągająca, przeczyta-
łam ją w kilka dni. Dla zapalo-
nych miłośników kryminałów 
publikacja może się okazać klasy-
kiem, jednakże to tworzy tę książ-
kę ekscytującą oraz fascynującą. 
Słodki wątek romantyczny oraz 
dreszczyk emocji to jest to, co 
przyciąga czytelnika 
  

       Patrycja Pudlik, 1LO1 


