


 

DZIEŃ DOBRY 
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Czas nieustannie płynie i przecieka nam przez palce. Dlatego po-
winniśmy łapać każdą chwilę. Powrót do nauczania stacjonarnego 
niestety skończył się szybko. Mam nadzieję, że w ciągu tego okre-
su mogliście na nowo ujrzeć przyjaciół i wzmocnić więzi. Liczę, że 
wszyscy ponownie spotkamy się w szkole już wkrótce.  

Kilka słów o mnie. Mam na imię Sara, chodzę do klasy 2Tp2.  
W tamtym roku pisałam artykuły do naszej gazetki i sprawiało mi 
to ogromną satysfakcję. Bardzo lubię matematykę i mam nadzieję, 
że będę ją studiować po ukończeniu innych kierunków, związa-
nych z moim przyszłym zawodem. Dodatkowo w wolnych chwi-
lach uwielbiam piec.  

Wraz z objęciem funkcji redaktor naczelnej pojawiły się u mnie  
obawy, czy dam radę. Jest to moje pierwsze wydanie Niecodzien-
nika, w tej roli, i liczę, że lekturę będzie się przyjemnie czytało.  

Sara Sowa 

 



 

NASI NAUCZYCIELE 

STR. 3 NIECODZIENNIK NR 31 

Wywiad z Panią  

Anną Pall-

Warnecką,  

nauczycielką języka 

angielskiego  

w Zespole Szkół 

im. ks. Józefa   

Tischnera 

w Dobczycach 

1.      W Zespole Szkół w Dob-
czycach uczy Pani języka  
angielskiego. Co najbardziej 
Pani lubi w swojej pracy? 
Skąd wzięło się Pani zaintere-
sowanie językiem angiel-
skim? 
 
Najbardziej lubię różnorod-
ność i to, że mogę obserwować 
jak zmieniają sie młodzi lu-
dzie. Przychodzą do nas jako 
dzieci, a odchodzą jako 
ukształtowani dorośli. Niesa-
mowite dla mnie jest to, że  
widzę ich zdolności, umiejęt-
ności jakie posiadają, nawet 
gdy nie są najlepsi z języka an-
gielskiego, zawsze potrafią 
wykazać się w czymś innym, 
pokazać, że są dobrzy. Nigdy 

 



 

Myślałam,  
że będę  

fotografować 
góry  

i wydawać 
książki.  
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4. Jaka jest Pani ulubiona książ-
ka? Dlaczego warto ją przeczy-
tać?  
 
 
Mam 3 książki, które zawsze za-
bieram ze sobą.  
"Nędznicy" Victora Hugo, dla 
mnie to ponadczasowa powieść  
o życiu, odpowiadająca na wiele 
pytań dotyczących ludzkich błę-
dów w historii, religii, miłości. 

"Ziemia planeta ludzi" Antoine'a 
Saint-Exupéry'ego, która jest dla 

mnie biblią. Trzecia z nich, naj-
krótsza książka "Jesień liścia Ja-
sia" Leo Buscaglia, która mówi  
o tym jak każdy jest ważny, inny 
ale potrzebny. Książka ta w pro-
sty sposób pokazuje koleje życia 
człowieka, przemijanie, radość  
z krótkich bezsłonecznych dni  
i wiarę w to, że nie umieramy, ale 
żyjemy dalej, w innych. 

Redakcja 

nie myślałam, że będę nauczy-
cielem języka angielskiego. Po-
szłam w ślady mamy -
nauczycielki, ale chciałam 
uczyć matematyki lub geogra-
fii. Pasję do języka angielskiego 
rozbudził we mnie mój Pan 
Profesor z VI Liceum w Krako-
wie, który pewnego dnia 
stwierdził: "Anna, ty masz 
zdolności językowe i będziesz 
studiować anglistykę." Założył 
kółko, dzięki któremu rozbu-
dził pasję do języka i do litera-
tury. 
 
2. Czy miała Pani inne marzenia 
dotyczące zawodu?  
 
Interesuję się przyrodą, górami, 
dlatego chciałam studiować  
geografię i to geografię zdawałam 
na maturze. Myślałam, że będę  
fotografować góry i wydawać 
książki.  
 
3. Jakie są Pani zainteresowania 
i w jaki sposób je Pani realizuje? 
 
 Moją pasją jest kontakt z przyro-
dą, górami zwłaszcza, ale także  
z morzem i jeziorami. Wypoczy-
wam, gdy spaceruję, gdy wokół 
mnie  jest wszystko to, co stworzył 
Bóg: cisza, ptaki, natura. Lubię 
obserwować zwierzęta i uczyć się 
od nich, oddychać czystym powie-
trzem. Potrzebuję plecak, wygodne 
buty, jedzenie, odpowiednie ubra-
nie i mogę iść przed siebie bez 
względu na to czy pada deszcz czy 
świeci słońce, bo pogoda jest  
zawsze, tylko trzeba się ubrać.  
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48. Akcja Honorowego Krwiodawstwa 
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25 września  br. już po raz 48.  
w naszym Zespole Szkół  
odbywała się Akcja Honorowe-
go Krwiodawstwa. Do oddania 
krwi  zgłosiło się 51 osób,  
a krew oddały 32 - zebrano 14,4 
litrów krwi. Podczas 48 dotych-
czasowych akcji oddawania 
krwi w ZS zebrano łącznie 
919,05 litrów tego bezcennego 
płynu. 

 

Do oddania krwi zgłosili się 
uczniowie z klas: 3L1, 3L2, 3T1, 
3T2, 3T4, 3M, 4T1, 4T2, 4T3 oraz 
osoby spoza szkoły i nauczycie-
le. 

 

Opiekę nad akcją honorowego 
oddawania krwi sprawowali 
jak zawsze organizatorzy:  
P. Ewa Mikołajczyk, P. Jacek 
Mikołajczyk i P. Danuta Ścibor, 
którzy dziękują wszystkim 
krwiodawcom. 

 



 

Obóz klas mundurowych  
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Każdy posiłek 
spożywaliśmy 
w mundurach. 
Po śniadaniu 
jedna klasa 
miała musztrę 
z ppłk J. Kry-
gierem, a druga 
basen z nau-
czycielami wf z 
naszej szkoły. 
Później nastę-
powała zamia-

na zajęć. Po porannych zaję-
ciach fizycznych mieliśmy czas 
wolny. Jedliśmy obiad zawsze 
o 13.00 i później również mieli-
śmy dwie godziny dla siebie. 
W zależności od klasy, w ciągu 
dnia mieliśmy wychowanie fi-

zyczne. Podczas zajęć przygo-
towywaliśmy się do zdawania 
następujących ćwiczeń: bieg
(800 oraz 100metrów), skok w 
dal, brzuszki wykonywane na 
czas, bieg po kopercie, rzut pił-
ką lekarską. Wieczorem spoży-
waliśmy kolację i udawaliśmy 
się na apel wieczorny. I to była 
rutyna naszego dnia. Pełnili-
śmy też warty, w godzinach 
porannych (5.30-7.30), należało 
w tym czasie obudzić wszyst-
kich na poranną zaprawę.  
Z kolei podczas warty wie-
czornej (21.00-23.00), mieliśmy 
za zadanie  pilnować ciszy 
nocnej oraz przed 23.00 spraw-
dzić pokoje i złożyć raport Pa-
ni M. Palińskiej.  

 

W dniu 14 września klasy mun-
durowe 2L1p oraz 2L1g wyje-
chały na obóz kondycyjno-
sprawnościowy do Soliny  
w Bieszczadach. Opiekunami 
uczniów byli: ppłk Jerzy Kry-
gier (były nauczyciel ZS w Dob-
czycach ), P. Monika Palińska , 
P. Beata Dudek, P. Piotr Godu-
la, P. Fryderyk Czepiel oraz  
P. Dagmara Kulig  i  P. Danuta 
Ścibor. 

W obozie wzięło też udział 6 
uczniów z klasy 3LO, którzy 
pełnili  funkcję dowódców dru-
żyn (uczniowie byli podzieleni 
na grupy kilkuosobowe).  

Dzień rozpoczynał się poranną 

zaprawą ze swoimi dowódcami 

(bieganie , rozciąganie się), 

a następnie mieliśmy czas na 

poranną toaletę. O godzinie 

7:30 odbywał się poranny apel, 

po którym udawaliśmy się na 

śniadanie.  
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Niedziela była dniem na odpo-
czynek i regenerację, popłynęli-
śmy statkiem do Polańczyka. 
Mieliśmy trochę czasu dla sie-
bie na kupienie pamiątek oraz 
jedzenia na te ostatnie kilka dni. 
Po powrocie odpoczywaliśmy, 
a wieczorem odbyło się ogni-
sko. Ostatnie 2 dni były poświę-
cone na zdanie musztry , base-
nu , biegu oraz wymienionych 
powyżej ćwiczeń. 

Podczas całego obozu odbył się 

konkurs na najczystszy pokój 

oraz na najsympatyczniejszą 

dziewczynę i  chłopaka.  

W ostatni dzień wręczane były 

nagrody za biegi, musztrę itp., 

a także za konkursy. Uważam, 

że dzięki możliwości uczestnic-

twa w  obozie poprawiła się na-

sza kondycja , a także  bardziej 

się ze sobą zintegrowaliśmy i 

zżyliśmy. Przekonaliśmy się 

też, co to znaczy mieszkać  

i przebywać ze sobą 24 godziny 

na dobę. 

Dziękujemy opiekunom, do-
wódcom oraz uczniom za 
udział w obozie ... 

Klaudia Latowska 



 

„Z książką Ci do twarzy” 
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Zaprosiliśmy również do zapo-
znania się z krótkim przewodni-
kiem po Polsce śladami pisarzy  
i poetów, przedstawiając ich  
siedziby, m.in. leśniczówkę  
Pranie Gałczyńskiego, Stawisko 
Iwaszkiewicza, dworek w Oblę-
gorku Sienkiewicza - gazetka  
w gablocie na korytarzu szkolnym 
przy bibliotece. 
W br. szkolnym kontynuujemy 
cykl czasowych wystawek w czy-
telni  „PRZYJDŹ – ZOBACZ – 
POŻYCZ”, związanych z życiem 
i twórczością pisarzy, zachęcając 
do sięgnięcia po ich twórczość. 
Do tej pory zostały przygotowane 
dwie gazetki: poświęcona życiu  
i twórczości niemieckiego pisarza 
E.M. Remarque'a w  50. rocznicę 
jego śmierci oraz w 100. rocznicę 
urodzin Franka Herberta, amery-
kańskiego pisarza science fiction, 
autora wielokrotnie nagradzanej 
serii powieści "Kroniki Diuny". 
 
                                Zapraszamy! 

Pod takim hasłem w br. odbywał 
się przypadający w październiku 
Międzynarodowy Miesiąc  
Bibliotek Szkolnych. 
Październikowe święto bibliotek 
miało na celu zwrócenie uwagi na 
ogromną rolę biblioteki w życiu 
szkoły oraz w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. 
Z tej okazji również nasza biblio-
teka podejmowała szereg działań, 
związanych z promocją czytelnic-
twa oraz zachęcających do się-
gnięcia po książkę, organizując 
wystawki, gazetki ścienne i kon-
kursy, m.in. konkurs biblioteczny 
„Wymyśl zakończenie lub zmień 
losy bohaterów dowolnej lektury 
szkolnej”. 
 

 



 

3T2 na szlaku krakowskich muzeów 
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 W środę 30 września 
2020 r. o godzinie 9.15 wyru-
szyliśmy  na wycieczkę do Kra-
kowa, celem  było zwiedzenie 
Fabryki Schindlera oraz Mu-
zeum Sztuki Współczesnej MO-
CAK. 
 Pierwsza grupa wraz  
z przewodnikiem zwiedziła 
najpierw fabrykę. Muzeum 
mieści się w budynku, w któ-
rym Oskar Schindler w  czasie 
II wojny światowej uratował 
ponad 1000 osób. W fabryce 
można dowiedzieć się wielu 
ważnych i ciekawych rzeczy z 
czasów wojennej Polski. Poka-
zane zostało zarówno życie co-
dzienne w getcie Krakowskim 
jak i wnętrze obozu koncentra-
cyjnego.  
 Każde z pomieszczeń 
muzeum zaskakuje pomysło-
wością scenografii i różnorod-
nością podłoża po którym się 
stąpa. Całość uzupełniają pre-
zentacje multimedialne na po-
rozwieszanych ekranach doty-
kowych oraz dobiegające z nie-
których pomieszczeń różnora-
kie nagrane odgłosy. Jedyną 
rzeczą, której żałuję jest to, że 
szybko wyszliśmy z muzeum. 
Powodem był ograniczony czas 
oraz część wystaw zamknięta  
z powodu sytuacji epidemiolo-
gicznej w Polsce. 

 Kolejnym punktem na-
szej wycieczki było Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK 
gdzie skupiliśmy się na dwóch 
wystawach: "Dialog z prze-
strzenią" oraz "Pięciokształty". 
Naszym zadaniem była anali-
za oraz interpretacja dzieł  
z innych nurtów artystycz-
nych, jednak większość z Nas 
skupiła się na dziełach z tych 
właśnie wystaw. Warsztaty 
były interesujące i pożyteczne, 
myślę, że wiedza którą zdoby-
liśmy przyda się nam na matu-
rze. 
 Wycieczkę uważam za 
udaną i pożyteczną, choć była 
ona krótka. Dowiedzieliśmy 
się dużo o historii Krakowa 
oraz nauczyliśmy się interpre-
tować dzieła malarstwa współ-
czesnego. 

 
Katarzyna Schnober   

 



 

OPOWIADANIE NA JESIEŃ 
WOKÓŁ HARRY’EGO POTTERA 
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 Wieści o rzekomym zmar-
twychwstaniu Czarnego Pana roze-
szły się po świecie czarodziejów  
w zastraszającym tempie. Jeszcze do 
niedawna byłem przekonany, że  
Voldemort odszedł z tego świata  
kilkanaście lat temu i zło to  
zostało kompletnie zniszczone.  
Po pierwszych wzmiankach w Proro-
ku Codziennym o upadku Minister-
stwa Magii i szykowaniu się 
uczniów, jak i nauczycieli Hogwartu 
na bitwę, poczułem, jakby całe  
moje serce zaczęło się palić.  
Dynamicznym ruchem podniosłem 
się z mojego wygodnego fotela  
i w dwie sekundy znalazłem się na 
parterze. Szybko podbiegłem do Any  
i mocno ją przytuliłem, pokazując jej 
przy tym gazetę, w której widniały 
okropne informacje. Gdyby nie  
decyzja Any o tym, że Sara jest  
jeszcze za młoda na naukę, nasze 
dziecko tkwiłoby wtenczas w mu-
rach ogromnej szkoły, otoczonej 
przez czarne siły. Jeszcze przez  
dłuższą chwilę byłem wtulony w jej 
ramiona, po czym pocałowałem ją, 
dając jednoznaczny znak tego, że pla-
nuję zrobić coś, co mogłoby się jej nie 
spodobać. Oddaliłem się od niej, cały 
czas utrzymując kontakt wzrokowy  
i udałem się do pokoju mojej śpiącej 
księżniczki.  
 Usiadłem delikatnie na łóżku, 
tak aby Sara czasem się nie obudziła  
i delikatnie pocałowałem ją w poli-
czek. Bardzo śpieszno mi było udać 
się do ministerstwa i jak najszybciej 
chciałem opuścić pokój, ale przy 
ostatnim kroku deska znajdująca się 
p o d  m o j ą  s t o p ą  g ł o ś n o  
zaskrzypiała i obudziła moją 

księżniczkę.  -Tato? Co się stało? - 
zapyta ła  swoi m  c i ch utk im  
i delikatnym głosikiem, ocierając 
przy tym swoje malusie oczka.  
- Tatuś musi iść pomóc swoim zna-
jomym. Naprawdę potrzebują mojej 
pomocy... - Odpowiedziałem nie-
pewnie, przybliżając się do Sary. 
- Kiedy wrócisz? Nie chcę, żebyś 
znowu sobie poszedł. Długo nie  
było ciebie w domu i znowu gdzieś 
musisz iść? - rzekła Sara, w której 
oku zaczęła formować się kropelka 
łzy, która za chwilę miała spłynąć 
po jej policzku.  

- Nie jestem pewien, kiedy. Nie jest 
to proste… - odrzekłem, siadając na 
łóżku i ocierając już prawie spływa-
jącą łezkę spod jej oczka.  
- Obiecuję ci, że wrócę. W sumie 
zawsze jestem... O, tutaj – dopowie-
działem, wskazując na serduszko 
mojej księżniczki. Drugą ręką  
w tym momencie wyciągnąłem  
z kieszeni moja różdżkę, wykonaną 
z winorośli, której rdzeniem było 
włókno ze smoczego serca  
i wypowiedziałem powoli zaklęcie; 
"Expecto Patronum", które sprawi-
ło, że z różdżki wyłoniła się błękit-
na, świecąca smuga, która z czasem 
zmieniła swoją formę w zajączka, 
który swoimi skokami otaczał cały 
pokój. Przez chwilę wspólnie z Sarą 
obserwowaliśmy poczynania moje-
go patronusa, po czym puściłem  jej 
rękę i jeszcze raz pocałowałem ją  
w policzek.  
 Będąc już w swoim gabine-
cie, zamknąłem na klucz drzwi  
wejściowe i włożyłem płaszcz.   
Następnie podszedłem do kominka 
i z półki znajdującej się koło niego,  

 

https://harrypotter.fandom.com/pl/wiki/Winorośl
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Dalej posyłając strumień światła  
w jej kierunku, dostrzegłem, że jest 
to nie kto inny jak Bellatriks  
Lestrange, a koło niej, w całkowi-
tym mroku, towarzyszyli jej wę-
drówce śmierciożercy. Nie jestem  
w stanie rzec ile ich tam było, ale na 
p e wno  wię ce j  n i ż  p ię c i u . 
Gdy zaklęcie ustało, a postacie 
przed chwilą spowite w mroku, uj-
rzały mnie, bez żadnego zastana-
wiania rzuciłem w ich stronę zaklę-
cie służące do stworzenia wielkiej 
eksplozji:  

- Confingo! - Krzyknąłem tak głośno 
jak mogłem, a z mojej różdżki, wy-
łoniła się ogromna ognista kula, któ-
ra z ogromną prędkością zmierzała 
w  s t r o n ę  p r z e c i w n i k ó w .  
Eksplozja ta dotknęła tylko paru 
śmierciożerców, a inni zdołali się 
ukryć za tarczą najprawdopodob-
niej użytą za pomocą zaklęcia 
"Protego", lub jego silniejszą wersją, 
" P r o t e g o  M a x i m a " . 
Nie byłem tak silnym czarodziejem 
i z pewnością nie udałoby mi się po-
konać taką czarownicę, jaką była 
Lestrange, więc szybkim ruchem 
różdżki wyczarowałem tarczę,  
hamującą pocisk uśmiercający,  
wypuszczony z różdżki czarownicy 
i teleportowałem się wprost do 
w i e l k i e j  s a l i  H o g w a r t u . 
 
       Maksymilian Doniec 

zabrałem garstkę proszku Fiuu ze 
słoika  i wszedłem do kominka  
w celu przeniesienia się do Minister-
stwa Magii. Głośno i wyraźnie wy-
powiedziałem nazwę miejsca i wy-
puściłem z mojej ręki proszek, który 
spowodował zapalenie się zielonym 
ogniem paleniska i przeniesienie 
mnie do Ministerstwa.  

 Obraz zrujnowanego Mini-
sterstwa strasznie mną wstrząsnął. 
Kto by pomyślał, że tak potężna jed-
nostka może zostać od tak zniszczo-
na? Bacznie rozejrzałem się po  
długich, opuszczonych korytarzach  
i udałem się szybko do siedziby  
ministra, aby przekonać się, czy fak-
tycznie nikt nie pozostał przy życiu. 
Przez cały czas byłem niesłychanie 
czujny i swoje kroki stawiałem w ta-
ki sposób, aby ewentualny nieprzyja-
ciel nie usłyszał mnie pierwszego.  
Mijając główną fontannę, z korytarza 
znajdującego się po prawej stronie, 
od kominków, dostrzegłem malutkie 
światło, które z pewnością było  
błyskiem wywołanym za pomocą 
zaklęcia "Lumos". Szybkim ruchem 
sięgnąłem po moją różdżkę  
i wycelowałem nią w stronę świateł-
ka, które zdawało się przybliżać  
w  m o j ą  s t r o n ę .  
- Lumos Solem! - krzyknąłem, kieru-
jąc swoją różdżkę w stronę tegoż 
światła. Z mojej różdżki w tym mo-
mencie wypłynął ogromny strumień 
światła, którego blask był porówny-
walny do blasku słońca. Celem było 
oślepienie osoby i ujrzenie jej wize-
r u n k u ,  c o  m i  s i ę  u d a ł o . 
Osobą, która wyczarowywała świa-
tło, była znana mi czarownica, ale za 
nic nie mogłem sobie jej skojarzyć, ze 
znaną mi osobą.  
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Zwiększ odporność – wzmocnij organizm na jesień  

Dieta na 
jesień: ma 
rozgrzać  

i wzmocnić 
odporność 
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 Dieta jesienna: 

*W diecie na jesień powinny się 
znaleźć  produkty, w których  
w dużej ilości znajduje się wita-
mina D. Odgrywa ona ogromną 
rolę w podtrzymywaniu sprawno-
ści układu odpornościowego. Jej 
niedobór powoduje, że słabo dzia-
łają tzw. komórki niszczące i usu-
wające bakterie oraz wirusy. Jest 
ważniejsza dla naszej odporności 
niż witamina C. Witaminę D za-
wierają tłuste ryby morskie - naj-
więcej śledź i makrela, o połowę 
mniej łosoś, jeszcze mniej tuń-
czyk. Pewne ilości witaminy D są 
też w jajach i żółtym serze.  

Witamina C też jest istotna, bo 
potrzebujemy jej do produkcji 
glutationu, najsilniejszego przeci-
wutleniacza działającego w na-
szym organizmie. Włączmy więc 
do jesiennej diety bogate w wita-
minę C produkty: kiszona kapu-
stę, szpinak, owoc dzikiej róży, 
jagody, owoce cytrusowe oraz 
kiwi.  Witamina A także pobudza 
odporność, a dostarczą jej mar-
chew, kapusta, brokuły, pomidory 
i papryka. I jeszcze cenne minera-
ły - cynk, selen i żelazo. Żelaza 
najwięcej zawiera mięso. Posypuj 
je natką pietruszki, bo najlepiej 
wchłania się w towarzystwie wi-
taminy C. Cynk znajduje się   
w rybach i owocach morza, rośli-
nach strączkowych, pestkach dyni 
oraz w jajkach i soi. Selen znaj-
dziesz w brokułach. 

Oprac. Anna i Paulina   

Dieta jesienna to przede 
wszystkim rozgrzewające zupy. 
Pikantne, korzenne, aksamitne. 
Zapobiegają uczuciu głodu, 
rozgrzewają. 

W diecie na jesień warto  
przygotowywać zupy z wa-
rzyw korzeniowych: pora,  
cebuli, buraków oraz selera czy 
marchewki. Świetnym dodat-
kiem do takiej zupy są warzy-
wa strączkowe np. fasola, soja, 
groch. 

Ciekawą propozycją może być 
zupa dyniowa z imbirem. Moż-

na też, wzorem chińskiej kuchni 
pięciu przemian przygotować zupę 
mocy - czyli energetyczny rosół na 
drobiu i cielęcinie, gotowany 4-6 
godzin. Według teorii pięciu prze-
mian, długo gotowane potrawy 
mają zwiększoną wartość energe-
tyczną.  

Ważne jest śniadanie. 

Jesienią zapomnij o kanapkach lub 
ogranicz takie śniadanie do jedne-
go w tygodniu. Także musli z jo-
gurtem na zimno nie jest najlepszą 
propozycją. Jesienią znacznie sen-
sowniej jest zjeść rano jajecznicę, 
zupę. 

 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/cynk-wzmocni-odpornosc-poprawi-stan-wlosow-i-paznokci_35690.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/selen-wlasciwosci-i-zrodla-w-zywnosci_37021.html


 

KĄCIK KULINARNY 
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Ciasto parzone: 
 1 szklanka wody 

 150g masła (lub margaryny) 

 1 szklanka mąki pszennej 

 5 jajek 

 szczypta soli 

 szczypta proszku do piecze-
nia (tak na  koniec noża) 
 

Masa: 
 3 szklanki mleka 

 300g masła (ilość masła możecie 
zmniejszyć, jeśli nie lubicie bardzo 
maślanej masy) 

 ¾ szklanki cukru 

 2 łyżeczki cukru waniliowego 

 4 kopiate łyżki mąki pszennej 
(80g) 

 4 kopiate łyżki mąki ziemniacza-
nej (80g) 

 2 żółtka 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotować ciasto. Wodę zagotować z mar-
garyną. Garnek ściągnąć z pieca i mieszając 
energicznie (najlepiej łyżką drewnianą), dodać 
mąkę.  

Garnek postawić z powrotem na piecu i goto-
wać na małym ogniu, ciągle mieszając, ok. 2- 3 
minut. (Ciasto ma być jednolite i ładnie odcho-
dzić od garnka). Ciasto pozostawić na chwilę 
do ostygnięcia.  

(Najłatwiej przełożyć do miski lub innego 
garnka, wtedy szybciej ostygnie, ale nie musi 
całkowicie). Do lekko ciepłego lub zimnego cia-
sta, miksując mikserem, dodać po jednym jaj-
ku, szczyptę soli i proszek do pieczenia. 
1. Ciasto podzielić na 2 części. 
2. Formę prostokątną o wymiarach ok. 35x 24 
cm wysmarować margaryną i posypać mąką. 
Połowę ciasta rozprowadzić łyżką w formie. 
3. Piec w nagrzanym piekarniku, na złoty ko-
lor, ok. 30 minut w temperaturze 180°C. W ten 
sam sposób upiec drugą połowę ciasta. 
4. Przygotować masę budyniową. 2 szklanki 
mleka i cukier zagotować. Pozostałe mleko wy-
mieszać dokładnie z żółtkami, cukrem wanilio-
wym i mąkami. Dodać do gotującego się mle-
ka, szybko mieszając, aby nie powstały grudki. 
Chwilkę gotować, ok. 1 minuty. (Budyń będzie 
gęsty). Pozostawić do ostygnięcia. Miękkie ma-
sło utrzeć mikserem na puszystą masę. Dalej 
miksując, dodawać stopniowo chłodny budyń. 

5. Masę rozsmarować na jed-
nym blacie ciasta. Przykryć 
drugim blatem. Ciasto wsta-
wić do lodówki, na co naj-
mniej 3 godziny. 
Gotowe posypać cukrem pu-
drem. 

 

Karpatka 
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Wykonanie: 

1. Cebulę pokrój w drobną kostkę i 

podsmaż na rozgrzanej oliwie. 

2. Kapustę posiekaj i odciśnij z nad-

miaru wody. W garnku zagotuj wodę i 

wrzuć kapustę. Dodaj startą na grub-

szych oczkach marchew. 

3. Gotuj przez około 30 minut, aż ka-

pusta będzie miękka. Dobrze ją odcedź. 

4. Podsmażoną na złoty kolor cebulę 

połącz z kapustą i marchewką i całość 

smaż przez około 15 minut. Dopraw 

odpowiednią ilością soli i pieprzu. 

5. Teraz możesz przejść do przygoto-

wania ciasta. Mąkę wysyp na stolnicę i 

dodaj miękkie masło, jajko, żółtka, sól 

oraz stopniowo dolewaj wody. Zagnieć 

na elastyczne i miękkie ciasto. Ciasto 

przykryj ściereczką i odstaw na 15 mi-

nut żeby odpoczęło. 

6. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na 

stolnicy na cienki placek około 2-3 mm. 

7. Za pomocą szklanki wykrój z przy-

gotowanego ciasta kółka. Na środku 

każdego z nich umieść po 1 łyżce 

farszu. Dokładnie zlep boki, for-

mując pierogi. 
Pierogi wrzuć do wrzątku i gotuj. 
Wyciągnij za pomocą łyżki cedza-
kowej po około 3 minutach od 
wypłynięcia pierogów na po-
wierzchnię 

.Oprac. Anna i Paulina   

T r a d y c y j n e  p o l s k i e  p i e r o g i  
z kapustą, smaczne nie tylko podczas 
świąt. Te domowe są najlepsze –  
z a w s z e  z n i k a j ą  z e  s t o ł u  
bardzo szybko i pozostaje po nich  
tylko wspomnienie. 

Ciasto: 
 500 g mąki pszennej 

 3/4 szklanki letniej wody 

 50 g miękkiego masła 

 1 jajko 

 2 żółtka 

1 łyżeczka soli 
 

Farsz: 
 400 g kiszonej kapusty 

 1 duża marchew 

 3 łyżki oliwy z oliwek 

 2 średniej wielkości cebule 

sól, pieprz do smaku 

Pierogi z kapustą 



 

SPORTOWA  JESIEŃ  U  „TISCHNERA” 
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Puchar Przechodni Partyzantów 
dla naszego Zespołu Szkół 

Jak co roku społeczność 
naszego Zespołu Szkół 
brała udział w tradycyjnej 
sztafecie na trasie Wiśnio-
wa – Dobczyce, Szlakiem 
Walk Partyzantów AK i 
BCh, organizowanej po 
raz 37. dla uczczenia przy-
padającej 18 września  
rocznicy pacyfikacji Wi-
śniowej i Lipnika, prze-
prowadzonej przez od-
działy hitlerowskie we 
wrześniu 1944 roku. 

W tym roku Puchar Przechodni Partyzantów trafił do naszego Zespołu Szkół, któ-
ry wygrał bieg w kategorii szkoły średnie, a opiekunami uczniów „Tischnera” byli 
nauczyciele wychowania fizycznego, P. Dominika Bałuk-Cienkosz i P. Mirosław 
Grandys. 

Zaszczytne 3. miejsce zajął 
Krystian Flak z kl. 2T3g na-
szego Zespołu Szkół, który 
indywidualnie przebiegł całą 
trasę. 

W sztafecie w kategorii "Inne 

organizacje" wzięła również 

udział drużyna Nauczycieli 

ZS Dobczyce. 

Redakcja 

 



 
STR. 17 NIECODZIENNIK NR 31 

Chłopcy z naszego z Zespołu 
Szkół w Dobczycach zostali mi-
strzami powiatu w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Nasz ZS 
reprezentowała sztafeta w składzie: 
Piotr Dudek, Krystian Flak, Domi-
nik Kaczmarczyk, Marcin Klimala, 
Piotr Kolbiarz, Kacper Krawiec, 
Łukasz Kupczak, Patryk Kuźmiń-
ski, Dawid Pajka, Filip Płatek, 
Szymon Szarek i Kacper Woźniak. 

Opiekunami byli nauczyciele wy-

chowanie fizycznego, P. Tomasz 

Wójtowicz i P. Dominika Bałuk-

Cienkosz. 

Obchodzony pod koniec września w Polsce 
Dzień Budowlańca – w dobczyckim Zespole 
Szkół im. ks. J. Tischnera  świętowano, organi-
zując zawody STRONG BUILDER NINJA  edi-
tion 2020. 

Uczniowie klas budowlanych zmagali się m.in. z 
torem przeszkód, zbudowanym przez pracowni-
ka technicznego ZS,  P. Józefa Panusia, który 
również własnoręcznie wykonał puchar dla zwy-
cięzcy toru. Udział w konkurencji wzięło 18 

uczniów, najszybciej pokonał tor Łu-
kasz Tomera, za nim uplasował się  Ar-
kadiusz Olszyniak, natomiast 3. miejsce 
zajął Mateusz Krupa (wszyscy z kl.  
4T3). W konkurencji: przeciąganie liny 
zwyciężyła klasa 2T3g w składzie: 
Mykyta Esterlejn, Krystian Flak, Kacper 
Kral oraz Gaspar Ścibor. 

Gościem zawodów był Sebastian Ka-
sprzyk, absolwent Technikum Budowla-
nego, wielokrotny zwycięzca biegów 

ORC oraz uczestnik programu NINJA WAR-
RIOR POLSKA. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowała  

Rada Rodziców ZS, natomiast KO-

MATSU Poland nagrodziła rekordzi-

stów firmowymi gadżetami. Zawody 

zorganizowali nauczyciele przedmio-

tów budowlanych w Zespole Szkół. 

Powiatowe Sztafetowe  
Biegi  Przełajowe 

Tischnerowscy strongmeni  

http://mos.myslenicki.pl/wp-content/uploads/2020/09/Kom-org-Biegi-IX20.doc
http://mos.myslenicki.pl/wp-content/uploads/2020/09/Kom-org-Biegi-IX20.doc


 

W górę i w dół — questing klasy 1TG 
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Następnie przeszliśmy do 
XVII-wiecznego Klasztoru Ka-
medułów na Bielanach, gdzie 
kobiety mają wstęp do przy-
klasztornego kościoła jedynie 
w wybrane 12 dni w roku  
i podczas wycieczki mogli go 
zwiedzić tylko chłopcy. Nie-
stety okazało się, że w kościele 
trwa remont i jest zamknięty 
dla zwiedzających.  
 Zwiedziliśmy wiele 
miejsc i dużo się dowiedzieli-
śmy. Las Wolski jest jednym  
z największych w Polsce  
parków leśnych z bogatą florą 
(ponad 32 gatunki drzew)  
i fauną oraz bardzo zróżnico-
wanym krajobrazem i ukształ-
towaniem terenu.  
 Podekscytowani i zmę-
czeni wróciliśmy do Dobczyc. 
 

Julia Szymoniak  

 17 września 2020 r. pod 
opieką wychowawczyni P. An-
ny Pall-Warneckiej i P. Barbary 
Śmietany odbyła się wycieczka 
klasy 1TG do Krakowa. Na-
szym celem był Las Wolski, po-
łożony w zachodniej części Kra-
kowa. Teren ten stanowi część 
Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego i obejmuje 422 
ha powierzchni w tym m.in. 
wzgórze Sowiniec z Kopcem 
Józefa Piłsudskiego, barokowy 
klasztor Kamedułów na Srebr-
nej Górze, czy Ogród Zoolo-
giczny. 
 Naszą wędrówkę rozpo-

częliśmy od Kopca Kościuszki, 

skąd spacerem przeszliśmy do 

przystanku autobusowego 

MPK Baba Jaga. Tam wycho-

wawczyni podzieliła nas na 

grupy i rozdała nam quest „W 

górę i w dół”. Rozwiązując za-

gadki dotarliśmy m.in. do Kop-

ca Piłsudskie-

go, z  którego 

rozciąga się 

wspaniały wi-

dok na Kra-

ków i okolice, 

a w pogodne 

dni można do-

strzec również 

Beskidy i Ta-

try  . 

 


