
Zachęcamy całą społeczność 
szkolną do zapoznania się z 
nową stroną biblioteki szkol-
nej. 

 „Biblioteka” funkcjonuje ja-
ko podstrona strony głównej 
Zespołu Szkół, znajduje się w 
zakładce „Nasza szkoła”. Za-
praszamy do licznych odwie-
dzin i lektury! Znajdziecie 
tutaj informacje m.in. o bi-
bliotece, księgozbiorze, loka-
lu, a także regulaminy korzy-
stania z wypożyczalni i czy-
telni. Można również zapo-
znać się ze spisem lektur, 
obowiązującym w szkole po-

nadgimnazjalnej. Zakład-
ka „Warto przeczytać” 
zawiera recenzje przeczy-
tanych książek, natomiast  
„Twórczość” obejmuje do-
robek utalentowanej lite-
racko młodzieży naszego 
Zespołu Szkół. Jeżeli chce-
cie podzielić się swoimi 
próbami literackimi, swoją 
wiedzą i doświadczeniem 
lub tym, co Was interesu-
je, piszcie do nas, postara-
my się to opublikować na 
stronie biblioteki lub w 
g a z e t c e  s z k o l n e j 
„Niecodziennik”. Nową 
stronę biblioteki wykonał 
Krzysztof Burkat z kl. 4T2, 
pod kierunkiem mgr Ga-
brieli Przęczek, wykazując 
się sporą inwencją i zaan-
gażowaniem. 

Adres mailowy biblioteki 
szkolnej : 
bibl_zsdob@op.pl      

  nauczyciele bibliotekarze 
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Nr 5/2013 
Październik 2013 

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

Witamy w nowym roku szkolnym! 

Witamy po wakacjach w naszej gazetce. Wszystkich zaintere-
sowanych współpracą z redakcją zapraszamy! - Jeśli chcecie 
napisać coś o sobie, o swoich pasjach i zainteresowaniach— 
piszcie do nas: bibl_zsdob@op.pl 

W nowym roku szkolnym 2013/2014 życzymy wam, koleżan-
ki i koledzy powodzenia, wytrwałości oraz wielu sukcesów. 

Redakcja 

mailto:bibl_zsdob@op.pl
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1.Skąd wziął się pomysł na tworzenie 

muzyki filmowej? 

Muzyka filmowa interesowała mnie od bar-

dzo dawna, przekazywanie obrazu przy po-

mocy dźwięku to spore wyzwanie, więc tym 

bardziej mnie to bawi. Synthphonia jako fir-

ma powstała z połączenia mojego studia ze 

studiem Michała Riske. Zajmujemy się two-

rzeniem muzyki nie tylko do filmów, ale 

także do gier, różnego rodzaju trailerów fil-

mowych, spotów reklamowych. 

 

 

 

2. Czy łączy Cię z muzyką coś więcej, niż 

tylko jej tworzenie? A może grasz na jakiś 

instrumentach? 

Prócz komponowania muzyki, gram na per-

kusji, co bardzo mi pomaga przy kompozy-

cjach. Często gram to, co potem komponuję, 

więc znacznie ułatwia mi to pracę. 

 

Krzysztof Kus - 

absolwent naszej szkoły, 

 muzyk i wirtuoz 

 
 
Krzysztof Kus – absolwent technikum elektro-
nicznego w roku 2012; swoją podróż z kompo-
nowaniem zaczął w 2006 roku, kiedy usłyszał 
utwory trance. Teraz, razem z Michałem Riske z 
Warszawy tworzą firmę Synthphonia, która zaj-
muje się tworzeniem muzyki filmowej. Jego 
utwory są pełne emocji i miłości. Jak sam powie-
dział, że jego głównym celem jest wcielać w 
komponowanie muzyki swoje serce i pasję. 
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3. Co jest Twoją pasją? 

Moją pasją jest oczywiście muzyka, staram 

się żeby z pasji przeszła w pracę, bo dużo 

łatwiej jest spełniać się zawodowo, gdy ko-

cha się to, co się robi. 

4. Czy z tworzeniem ścieżek dźwięko-

wych wiążesz swoją przyszłość? 

Tak, staram się cały czas rozwijać swoje 

umiejętności, rozbudowywać swoje studio, 

by móc w przyszłości pracować na profesjo-

nalnym poziomie. Mam nadzieję, że przy 

odrobinie szczęścia spełnię swoje marzenia.  

 

 

 

5. Jesteś absolwentem technikum elektro-

nicznego w naszym Zespole Szkół. Jakie 

wspomnienia wiążesz z tą szkołą? 

Technikum elektroniczne to 4 wspaniałe la-

ta, gdzie poznałem świetnych ludzi, nie tyl-

ko w mojej klasie, ale też w gronie pedago-

gicznym. Nauczyciele tutaj są bardzo otwar-

ci na kontakt z uczniami, pomagają im w 

rozwijaniu swoich pasji. Wszystko to czyni 

tę szkołę unikatową oraz otwartą na pracę z 

młodzieżą.  

 

Rozmawiała Patrycja Pudlik  

 

 

Krzysztof chciałby zaprosić młodzież do pracy z Synthphonią, która 
wydaje nowy album. W związku z tym potrzebują wokalistów, tek-
ściarzy i muzyków. Jeśli chcecie podjąć współpracę z tą firmą prze-
ślijcie parę zdań o sobie oraz próbkę swojego talentu na adres email: 
synthphonia@gmail.com 

Więcej informacji znajdziecie na stronach: 

https://www.facebook.com/SynthphoniaMusic 

http://synthphonia.bandcamp.com/ 

http://riskemichal.wix.com/synthphonia 

mailto:synthphonia@gmail.com
https://www.facebook.com/SynthphoniaMusic
http://synthphonia.bandcamp.com/
http://riskemichal.wix.com/synthphonia
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Na trasie z Wiśniowej do 
Dobczyc przeprowadzona została 
XXXI  Sztafeta Szlakiem Walk Par-
tyzanckich AK i BCh. Biegi sztafeto-
we, organizowane od 1983 r., są 
hołdem składanym partyzantom, 
walczącym ponad 60 lat temu na 
terenie tzw. „Rzeczpospolitej Racie-
chowickiej”, jak również oddaniem 
czci poległym partyzantom i ludno-
ści cywilnej ze spacyfikowanego 
wrześniu 1944 r. Lipnika i Wiśnio-
wej. 

 Rywalizacja przeprowadzo-
na została w 4 kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły po-
nadgimnazjalne i open, wystartowało sie-
demnaście 14 – osobowych drużyn, które 
miały w tym roku do pokonania trasę 11, 9 
km.  

 Podobnie jak przed rokiem jako 
pierwszy na metę dobiegł Piotr Pazdur  z 
naszego Zespołu, a zwycięska sztafeta bie-
gła w składzie: Katarzyna Komperda, Grze-

gorz Ciślik, Agnieszka Litwa, Paweł Ciślik, 
Marta Luberda, Dawid Tomczyk, Olga La-
sek, Karol Polończyk, Marcelina Kalemba, 
Michał Zborowski, Angelika Olesek, Kon-
rad Kabaja, Bożena Chrast i Piotr Pazdur. 
 Nasza sztafeta, której opiekunami by-
li nauczyciele WF mgr Piotr Godula i mgr 

Mirosław Grandys, uzyskała czas 39,18 
min, wyprzedzając myślenickie ekipy. Ko-
mandorem biegu był Arkadiusz Wyroba. 
Sztafetę poprzedziła uroczysta msza św. na 

cmentarzu w Wiśniowej i Apele Poległych z 
udziałem Kompanii Honorowej WP w Wi-
śniowej i Dobczycach.  

 

Uczniowie „Tischnera”  

wygrali tegoroczną sztafetę 
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Izabela Suder jest uczennicą klasy 4 Technikum Informatycznego dobczyckiego 
Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera. 

W 2011 roku wzięła udział w XV Ogólnopolskim i XXIX Wojewódzkim 
Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa”. Jej 
opowiadanie „Cierpienie” zostało nagrodzone i wydrukowane w almanachu 

wraz z innymi tekstami młodych utalentowanych twórców. W 
dedykacji do książki Iza została nazwana „subtelną animatorką 
mglistego echa słów”… 

         Cierpienie 

 

Obudź się proszę… 

Otworzyła nagle oczy. W głowie słyszała 
tylko mgliste echo słów, które od pięciu lat, 
non stop wyrywały ją ze słodkiego snu. 
Podparła się na łokciach. Jej wzrok  padł na 
puste miejsca obok. Samotna łza spłynęła po 
gładkim policzku. 

-Jak zawsze… -mruknęła smutno. Przecią-
gnęła się lekko i odruchowo spojrzała na ze-
garek. 

-Jak zawsze… -powtórzyła. Odkąd X znalazł 
ją na ulicy i przygarnął, budziła się dokład-
nie o godzinie szóstej, słysząc głosy. Nie by-
ło z nią w porządku. Nie pamiętała nic 
prócz  cudownych pięciu lat z X’em. Choć 
bywała w różnych szpitalach, ośrodkach i 
sanatoriach, nikt nie potrafił wyjaśnić jej na-
głego zaniku pamięci. Nikt też nie potrafił 
ustalić poprzedniej tożsamości dziewczyny. 
Podeszła do okna i rozsunęła zasłony. Ośle-
pił ją blask porannego słońca. Zasłoniła dło-
nią oczy i… 

Spójrz! Poruszyła ręką! 

Zamarła. Pierwszy raz zdarzyło się, 
by Głos powiedział coś więcej, niż poranne 
„Obudź się”. Stała w miejscu dość długo, 
starając się nasłuchiwać wewnętrzny Głos. 
Nic. Skierowała się w stronę łazienki. Prze-
lotnie zerknęła na własne odbicie. Długie 

włosy spadały kaskadą na plecy, a pod ocza-
mi jak zawsze widniały sińce. Rozebrała się i 
uniosła ręce pod światło. Nienawidziła cho-
dzić w krótkim rękawku, gdyż wszyscy my-
śleli, że jest narkomanką. X też myślał… Do 
czasu. Sam był świadkiem, gdy ni z tego, ni z 
owego jej ręce zostały nakłute jakby niewi-
dzialną igłą. Przy tym Głos był rzeczą natu-
ralną i wręcz normalną. Bała się zostawać sa-
ma. Nie była bohaterką z tanich horrorów i 
nie udawała odważnej. Weszła pod prysznic 
i odkręciła kurek. Jej skórę dotknęły lodowa-
te kropelki wody. 

Dlaczego ona ma gęsią skórkę? 

Krzyknęła cicho i wyskoczyła jak 
strzała, nie zakręcając wody. Wybiegła mo-
cząc po drodze pół mieszkania. Upadła i… 

 

Czarny 

 

-Kochanie… - zaczął cierpliwie. 

-Nie pozwolę jej odłączyć, rozumiesz?! 
–krzyknęła starsza kobieta, czule spoglądając 
na swoje jedyne dziecko, leżące nieruchomo. 

-Zajmujemy tylko miejsce… Ona się 
nie obudzi – zielone oczy żony zwęziły się 
niebezpiecznie. 

Mąż westchnął zrezygnowany, bawiąc 
się puklami rudych włosów swojej 
„martwej” córki. Dla niego nie było już szan- 



 

sy i zdołał się z tym pogodzić. Jego wybranka 
natomiast ciągle miała nadzieje, że któregoś 
dnia ich Słońce rozjaśni mrok, jaki zapadł na 
spokojne życie. 

-Wiem, że się obudzi… Czuję to. – po-
wiedziała z mocą kobieta. Mężczyzna spojrzał 
na nią z mieszaniną irytacji i współczucia. 
Twarz żony, niegdyś taka piękna, została na-
znaczona bruzdami zmartwień i ciągłej, nieusta-
jącej męki. Promienie wschodzącego słońca 
wpadły przez okno szpitalnej „celi”, jak nazy-
wała ją w myślach kobieta. 

 

Złoty 

 

X stanął w drzwiach mieszkania, spoglą-
dając na wielkie plamy wody. Rzucił klucze na 
komodę stojącą obok lustra. Pokręcił głową zre-
zygnowany i wszedł w głąb mieszkania. Ujrzał 
samotną, nagą postać trzęsącą się w kącie kuch-
ni. Podbiegł i chwycił dziewczynę za ręce. 

-Ja… Znów słyszałam Głos. Mocniej, wy-
raźniej… Boję się. – powiedziała roztrzęsiona. 

-Ciii… -szepnął uspokajająco i zamknął tę 
biedną istotę w swoich silnych, bezpiecznych 
ramionach. I nagle… Po prostu zniknęła. 

 

Zielony 

 

-Idziemy do domu. – powiedział 
twardo mąż, chwytając żonę za ramię. 

-Ty możesz iść. – odpowiedziała 
wojowniczo kobieta, głaszcząc swoją 
córkę po dłoni. Poczuła, jak ręka jej 
dziecka się napina. Zafascynowana pa-
trzyła na twarz, która przybierała wyraz 
dezorientacji. – Oh, córeczko… Córecz-
ko… 

Mąż wielkimi oczami patrzył na 
przebudzenie dziewczyny. Uniosła po-
wieki, a mężczyznę uderzyła intensywność jej 
szmaragdowych oczu. Spojrzała na obcych lu-

dzi, którzy płakali, uśmiechali się i mó-
wili do niej jakimś niezrozumiałym ję-
zykiem. W ciągu kilku sekund miała 
przed oczami własne życie z X’em, któ-
rego nazwy nie potrafiła przywołać. Z 
minuty na minutę te wspomnienia ga-
sły, a wracały nowe. Słodkie dzieciń-
stwo, najdrożsi rodzice, wspaniali przy-
jaciele… Wszystko to odebrane przez 
pijanego kierowcę. W ostatniej chwili 
świadomości uroniła kilka łez nad tam-
tym życiem z X’em. Wyszeptała tylko 
„kocham cię” i zapomniała… Choć nie 
całkowicie. Wracał do niej w snach. 
Czasami czuła niewiadomą tęsknotę, 
której dokładnie nie potrafiła ustalić. 
Nie potrafiła go rozpoznać i nie potrafi-
ła także przywołać nic więcej. W tym 
czasie X zetknął się z dwoma kolorami: 
Czarny, Złoty… Czekał na ostatni. 
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Światowy Dzień Pokoju  
w Zespole Szkół 
 

 
Jak co roku obcho-

dziliśmy w naszej szkole 
Światowy Dzień Pokoju, 
tym razem już po raz trze-
ci. Uroczystość miała miej-
sce 20 września, a odbyła 
się z inicjatywy germanist-
ki p. prof.  Grażyny Trze-
ciak, z udziałem społeczno-
ści szkolnej oraz zaproszo-
nych gości, m.in. przedsta-
wicieli władz miasta, poli-
cji, rodziców, przedstawi-
cieli placówek oświatowych i innych insty-
tucji z terenu gminy. 

Impreza miała miejsce na boisku 
szkolnym, a poprowadziły ją Patrycja Pudlik 
i Karolina Goryczka z kl. 2LO1. Oprawę mu-
zyczną jak zawsze zapewnili utalentowani 

uczniowie „Tischnera”. W 20-
minutowym programie, dzieci i mło-
dzież oraz zaproszeni goście trzymając 
się za ręce utworzyli Żywą Mandalę Po-
koju, wykonując m. in. w języku nie-
mieckim piosenkę Eleni „Troszeczkę zie-
mi, troszeczkę słońca”. Przedszkolaki, 
gimnazjaliści i harcerze zaśpiewali przy-
gotowane specjalnie na tę okazję piosen-
ki, natomiast absolwent naszego Zespo-
łu, Przemysław Stoch odczytał wiersz 
„Ziarno pokoju”, nagrodzony w powia-
towym konkursie. Po happeningu w auli 

Zespołu Szkół został zaprezentowany film o 
pokoju, bę-
dący relacją 
Jeremy`ego 
Gilleya, am-
basadora 
wyznaczenia 
konkretnej 
daty dla 
Święta Poko-
ju, przedsta-
wiający kuli-
sy podjęcia 
tej decyzji. 

Wyświetlona została również bajka Natalii 
Gałczyńskiej „Agnieszka- Skrawek Nieba”, 
którą zilustrowały przedszkolaki z Dobczyc. 

  Małgorzata Dyl 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zHVHV8NSpXXsBM&tbnid=XBsB9S5HJ6VVDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpl.123rf.com%2Fphoto_14836469_golabek-pokoju-golab-pokoju-symbol-pokoju.html&ei=QEJxUu_UKayT0QXP7IBY&bv


 

29. Akcja Honorowego Krwiodawstwa 

Już po raz 29. uczniowie i nauczyciele naszego 
Zespołu Szkół wzięli udział w akcji honorowe-
go krwiodawstwa. Tym razem drogocenny płyn 
oddało 39 dawców (zgłosiło się 63 chętnych); 
zebrano ogółem 17,55 l krwi. Podczas tej akcji 
krew oddawano dla chorego na białaczkę 9-
letniego Łukasza. 

 W tym roku opiekę nad akcją honorowego od-
dawania krwi sprawował mgr Jacek Mikołaj-

czyk i mgr Ewa Mikołajczyk. 

Podczas 29 dotychczasowych akcji od-
dawania krwi w ZS zebrano łącznie 627 
l tego bezcennego płynu. 
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Uczniowie „Tischnera” wśród najlepszych w 
powiecie 

 

 Dwoje uczniów naszego Zespołu Szkół – Patry-
cja Pudlik (kl.2LO1) i Krzysztof Burkat (kl.4T2) 
zostało nagrodzonych i wyróżnionych podczas 
uroczystego spotkania w starostwie, które od-
było się 25 września br. Obecni na sali ucznio-
wie oraz ich rodzice odebrali nagrody rzeczowe 
oraz listy gratulacyjne z rąk starosty Józefa To-
mala i wicestarosty Tomasza Susia.  

 

Uczniowie musieli spełnić następujące 
kryteria: uzyskać celujące i wysokie wy-
niki w nauce (średnia ocen minimum 
5,2) i równocześnie spełnić co najmniej 
dwa z podanych warunków: być finali-
stą konkursu przedmiotowego przy-
najmniej na szczeblu wojewódzkim, 
wykazywać szczególne zdolności co 
najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując z niej stopnie celujące, uzy-
skiwać nieprzeciętne wyniki w rywali-
zacji sportowej, swoimi osiągnięciami w 
innych dziedzinach promować Powiat 
Myślenicki w województwie, kraju lub 
za granicą.  

 

Wybitnym uczniom naszej szkoły gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                                                                             
Patrycja Pudlik 

http://milejow.pl/wp-content/uploads/2012/08/Krwiodawstwo.jpg


 

 Uroczystości z okazji nadania 
imienia Strzelnicy Sportowej w Ze-
spole Szkół w Dobczycach 

4 października 2013 r. w Zespole Szkół im. 
ks. Józefa Tischnera w Dobczycach miało 
miejsce uroczyste nadanie imienia strzelnicy 
sportowej - por. pilota Kazimierza Bursztyna, 
połączone z odsłonięciem i poświęceniem ta-
blicy pamiątkowej na obelisku oraz ślubowa-
niem klas pierwszych. 

 Pochodzący z Myślenic porucznik Kazi-
mierz Bursztyn polski pilot, poniósł bohaterską 
śmierć w maju 1940 r. w wieku 30 lat w obro-
nie zaatakowanej przez Hitlera Francji na po-
lach Moyennville, miejscowości położonej w 
pobliżu słynnego Arras. Społeczność szkolna 
postanowiła uczcić pamięć o bohaterze m.in. 
poprzez ogłoszenie go patronem strzelnicy 
szkolnej. 

 Współorganizatorami, jak również in-

stytucjami współfinansującymi przedsię-
wzięcie było Starostwo Powiatowe Myśle-
nice (starosta Józef Tomal), Gmina Myśle-
nice (burmistrz Maciej Ostrowski), Gmina 
Dobczyce (burmistrz Marcin Pawlak), na-
tomiast inicjatorem i organizatorem uro-
czystości w Zespole Szkół w Dobczycach 
była dyrektor Beata Dudek i major Jerzy 
Krygier, który odpowiadał za sprawny 
przebieg imprezy. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Dowódca Sił Po-
wietrznych, generał broni pilot Lech Ma-
jewski. 

W uroczystości wzięła udział delegacja z 
Francji na czele z merem miasta Moyen-
nville, Jean Marie Blaise, Andrzej Ciepiela, 

jedyny żyjący krewny Bursztyna, asysta 
honorowa z Jednostki Wojskowej 1155 
Kraków- Balice, Orkiestra Wojskowa z By-
tomia, orkiestra dobczyckiej OSP. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
również m.in. poseł Marek Łatas, przed-
stawiciele samorządów (burmistrz Maciej 
Ostrowski i Marcin Pawlak), Starostwa 
Powiatowego (starosta Józef Tomal, wice-
starosta Tomasz Suś), policji, wojska (płk 
pil. rez. Czesław Kurczyna, płk Edward 
Potocki), straży pożarnej, krakowskiego 
Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele innych instytucji z terenu 
powiatu, rodziców, księża, media. 

Nie zabrakło także Jana i Jacka Sędzików, 
fundatorów obelisku i tablicy. 
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 Całość podniosłych i bardzo wzru-
szających uroczystości sprawnie poprowa-
dził mjr Jerzy Krygier. Karolina Goryczka z 
kl. 2 LO przedstawiła biografię patrona, a 
kierownik warsztatów szkolnych, Paweł 
Kniaziowski odczytał decyzję Rady Pedago-
gicznej szkoły o nadaniu imienia Kazimierza 
Bursztyna strzelnicy sportowej. Odsłonięcia 
obelisku z tablicą pamiątkową dokonała dy-
rektor ZS Beata Dudek w towarzystwie me-
ra Jeana Marie Blaise, płk pil. Czesława Kur-
czyny, starosty Józefa Tomala oraz Andrzeja 
Ciepieli, natomiast ks. kapelan Józef Oraw-
czak, ks. proboszcz Kazimierz Turakiewicz i 
ks. Jacek Kasperczyk poświęcili obelisk, 
przy którym delegacje gości złożyły wiązan-
ki kwiatów i wieńce. Wartę honorową przy 

obelisku pełnili uczniowie 3 klasy munduro-
wej LO, Dominik Kowalik i Piotr Bieniek. 

Kompanię honorową ZS tworzyli uczniowie 
„mudurówki” pod dowództwem Jakuba 
Mroza, natomiast poczet sztandarowy wy-
stąpił w składzie : sztandarowy Bartłomiej 
Lutomierski w towarzystwie Angeliki Ole-
sek i Wioletty Pilch. 

Niewątpliwą atrakcję podczas uroczystości 
stanowił przelot samolotu repliki z II wojny 
światowej auster 5 , prowadzonego przez 
pilota Leszka Mańkowskiego, podczas któ-
rego zrzucono wiązankę kwiatów z szarfą 
żałobną od seniorów lotnictwa w Krakowie. 
Oddano również salwę honorową. 

Po tej części ceremonii odbyło się złożenie 
ślubowania na sztandar szkoły przez przed-
stawicieli ośmiu klas pierwszych, rotę ślubo-
wania odczytała Patrycja Pudlik z kl. 2 LO. 

W swoich wystąpieniach goście (m.in. staro-
sta J. Tomal, poseł M. Łatas, mer Jean Marie 
Blaise) zwracali uwagę młodzieży na wspa-
niałe wzorce, jakie stanowią dla nich te 
dwie postaci : Patron ZS ks. J. Tischner i Pa-
tron strzelnicy por. Kazimierz Bursztyn, 
który będzie zawsze dla całej społeczności 
szkolnej wzorem bohaterstwa i umiłowania 
ojczyzny. 

Po podniosłej uroczystości i zwiedzaniu 
szkoły i jej terenów goście udali się na po-
częstunek, przygotowany przez pracowni-

ków i uczniów pracowni gastronomicznej. 

Uroczystość w Zespole Szkół stanowiła nie-
zapomniane, patriotyczne wydarzenie, które 
na długo pozostanie w pamięci. 



 

Uczymy się od najlepszych! 

"Nouvelle Cuisine, z grubsza tłumacząc ozna-

cza: Nie mogę uwierzyć, że zapłaciłem 96 dola-

r ó w  i  w c i ą ż  j e s t e m  g ł o d n y "  

Mike Kalin 

        W dniach 18.10 – 20.10.2013 i 25.10 – 27-
.10.2013r odbył się w naszej szkole kurs 
„Kuchnie Świata”. W szkoleniu wzięły udział 
nauczycielki przedmiotów gastronomicznych 
z naszej szkoły. Zajęcia były prowadzone 
przez znanych kucharzy krakowskich. Szko-
lenie miało na celu przybliżyć zwyczaje i tra-
dycyjne potrawy kuchni innych narodów. 

 Nauczyciele mieli również możliwość 
praktycznego przygotowania potraw i spróbo-
wania nowych smaków. Każdy dzień szkole-
nia to poznawanie innego kraju, zwyczajów i 
potraw a także przygotowanie najbardziej zna-
nych i typowych dla danego kraju potraw. 

 Pan Zbigniew Kurleto przybliżył nam 
tajniki kuchni molekularnej, w której gotowa-
nie to świadome i celowe wywoływanie reakcji 
chemicznych i fizycznych. Powstają potrawy 
małe objętościowo ale niezwykle kolorowe 
i efektownie wyglądające. Także kuchnia tajska 
dzięki Panu Kurleto odkryła przed nami 
ogromny wachlarz nowych, nieznanych sma-
ków. 

 Z panem Leszkiem Kawą przygotowy-
wałyśmy potrawy kuchni węgierskiej. Jest to 
niezwykła i bardzo smaczna kuchnia, z której 
Polacy czerpią inspiracje kulinarne np. leczo 
czy gulasz, który zadomowił się u nas. 

 Bardzo ciekawie o kuchni arabskiej 
opowiadała Pani Halina Al.-Mousfi. Mia-
łyśmy także możliwość przygotowania 
potraw arabskich, które okazały się proste 
w przygotowaniu i bardzo smaczne. 

Potrawy kuchni włoskiej i hiszpańskiej 
miałyśmy możliwość przygotowywać pod 
bacznym okiem Pana Marcina Polusa 
(prezes Stowarzyszenia Małopolskich Ku-
charzy I Cukierników). 

Pan Artur Kochański przybliżył nam po-
trawy kuchni angielskiej. Kuchnia ta uwa-

żana jest za niezbyt smaczną, mimo to po-
trawy, które przygotowałyśmy wraz z Pa-
nem Kochańskim były smaczne i zachęca-
jące do dalszego poznawania tej kuchni. 

 Szkolenie to pozwoliło nam na po-
szerzenie wiedzy i umiejętności praktycz-
nych. Było bardzo ciekawe i zachęcające 
do dalszych podróży kulinarnych. Dzięki 
szkoleniu mogłyśmy spróbować potraw, 
nowych smaków. Oby więcej takich szko-
leń! 

                            mgr Katarzyna Mikos 
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 To najbardziej znana na świecie potra-
wa szwajcarska. Ma mnóstwo zwolenników 
na całym świecie. Nazwa fondue pochodzi od 
francuskiego słowa "fondre" czyli topić, roz-
puszczać. Fondue nawiązuje do wspaniałej 
szwajcarskiej tradycji wspólnego jedzenia z 
jednej misy. Tradycja ta była pielęgnowana 
nawet, gdy stołujący się razem nie należeli do 
przyjaciół. Tradycja z czasów początków re-
formacji polegała na tym, że dwie walczące ze 
sobą strony spożywały wspólny posiłek. Ata-
kujący stawiali na granicy konwie z mlekiem, 
broniący się przynosili chleby i dodawali do 
mleka. Następnie wszyscy zasiadali wokół i 
razem spożywali wspólnie posiłek, sporzą-
dzony z produktów dostarczonych przez obie 
strony. Na czas posiłku zapominano o woj-
nie! 

 
 
 

 

 

 

Sposób wykonania: 

 Zetrzeć ser na tarce o grubych oczkach. 

 Natrzeć czosnkiem kociołek do fondue. 

 Wymieszać wino z mąką ziemniaczaną. 

 Podgrzać  wino na wolnym ogniu, nie do-

puszczając do wrzenia. 

 Dodać do gorącego wina ser, przyprawić. 

 Zdjąć kociołek z ognia, gdy masa będzie 

płynna i jednolita. 

Wlać wiśniówkę. 

 

Fondue z sera 

Składniki (na 4-6 porcji) : 
 

 Ser grojer 

 Ser ementaler 

 Wino wytrawne białe 

 Wiśniówka wytrawna 

 Mąka ziemniaczana 

 Czosnek 

 Pieprz, gałka muszkatołowa, papryka 

 Pokrojony w kostkę biały, pszenny 

chleb lub bułka 

 

Renata Pietrzyk, kl. 4T3 
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  Szkoła pali się… 

    Pomóżmy jej… 

 Dnia 25.10.2013r. dotarła do mojej jed-
nostki  dziwnie brzmiąca i ciekawa wiado-
mość. Odbierając  zgłoszenie radiowe usłysza-

łem wezwanie: „ KF 479-34 zgłoście się do 998 
Myślenice”. Wziąłem  krótkofalówkę do ręki  i 

odpowiedziałem:” Zgłaszam się KF479-34”, 
wiadomość zwrotna nie była  pocieszająca, 
usłyszałem: ”Pali się budynek Zespołu Szkół w 
Dobczycach przy ulicy Szkolnej”. Po chwili  
dodali: „To są ćwiczenia”  Pomyślałem: „ Uff”. 

Dokładnie po krótkim okresie czasu a 
mianowicie 1.5 min, w składzie sześciu 
strażaków (czyli pełen zastęp) wyruszyli-
śmy na miejsce zdarzenia, które jest mnie i 
mojemu koledze z zastępu bardzo bliskie. 
Przed nami dojechała KP PSP Myślenice, 
która  moim skromnym zdaniem bardzo 
sprawnie przeprowadziła akcję ewakuacji. 
Wszyscy byli wyprowadzeni na sąsiedni 
parking ze wszystkich budynków naszej 
szkoły.  Nam zostało gasić i przeszukać  
„zgliszcza” czy aby przypadkiem nie ma 
tam jakichś ludzi. Uzbrajając się w aparaty 
powietrzne, łom i nożyce do stali otwarli-
śmy skrzynki hydrantowe umieszczone 

na korytarzach pierwszego piętra „naszej 
zajętej ogniem szkoły”.   
 Po 20 minutach pożar został uga-
szony, strażacy, którzy gasili  wyszli o 
własnych siłach na zewnątrz  aby zdjąć 
uzbrojenie i schować narzędzia pomocne 
do prowadzenia prądu wody z hydran-
tów szafkowych. 
 Zgłaszając radiowo „ Udaję się na prze-

szukanie budynku, ludzi dwóch - jedna  
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rota”, dostałem potwierdzenie od dowódcy 
„Zrozumiałem”,  poszliśmy we dwóch po bli-
skich nam korytarzach aby ponownie spraw-
dzić każde pomieszczenie czy nikt nigdzie nie 
został i nie ma rannych. Przeszukanie zakoń-
czyło się sukcesem,  rannych zero, ognia nie 
ma. Pozostało mi zwinąć węże: Typ W-52,  
grube ciężkie węże przystosowane do wyso-
kiego ciśnienia i dużej ilości wody.  Po po-
sprzątaniu sprzętu powiedziałem sam do sie-
bie: ”Jak dobrze że to ćwiczenia”. 

 Zdając osobiście dowódcy relację z 

przeprowadzonego  przeszukania, dowódca 

uścisnął mi dłoń i rzekł: „Dobra robota”. Znali-

śmy się już dłużej i zawsze to robił po zakoń-

czonej akcji. 

Pakując się do auta z chłopakami  każdy do 
każdego powiedział : „Dziękuję za pożar” co 
robimy za każdym razem kiedy  wracamy  do 
jednostki. Wróciliśmy do koszar, przebraliśmy 
się z niepalnych ubrań typu: NOMEX, odłoży-
liśmy hełmy i zamykając strażnicę pożegnali-
śmy się po udanej akcji w nadziei na kolejną za 
jakiś czas… 

 

PS  Tak się żyje w Staży Pożarnej: ciekawe 

odpowiedzialne akcje i duża pewność sie-

bie to podstawa oraz duża wiedza na te-

mat ognia i innych chemicznych związ-

ków, następstw podpalenia,  zadymienia  

i pożaru. 

Jakub Figlewicz,  

strażak   dobczyckiej OSP 
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Kobieta w męskim świecie 

 

Już jako mała dziewczynka marzyłam o 
wznoszeniu wielkich budynków. Zawsze z ło-
patką i grabkami bawiłam się w inżyniera. Ry-
sowałam na kartkach  rozmaite domki, które 
mama później przypinała magnesami na lo-
dówkę……. 
 Niewątpliwie to byłoby piękne. Lecz 
moja historia miała zupełnie inny przebieg. 
 W dzieciństwie, jak większość małych 
dziewczynek miałam wiele planów. Piosenkar-
ka, tancerka, aktorka, polo-
nistka, malarka, cukiernik… 
Tak. Cukiernik. Wielokrotnie 
powtarzałam, że założę swoją 
wielką cukiernię i tam będę 
sprzedawała różne smakoły-
ki. Dlaczego? Nie wiem. Mo-
że z zamiłowania do słody-
czy. 
Moja mama mogła podejrze-
wać, że gdy przyjdzie odpo-
wiedni czas naboru do szko-
ły, to tym pierwszym, podsta-
wowym krokiem do robienia 
kariery cukierniczej, będzie 
wybór kierunku związanego 
z gastronomią. Tak się jednak 
nie stało. Czy niestety? Nie 
potrafię zaplanować przy-
szłości ale na dzień dzisiejszy 
nie żałuję, że wybrałam 
TECHNIKUM BUDOWLANE.           
  Do technikum uczęszczam już trzeci 
rok. Czas bardzo szybko leci, a jeszcze niedaw-
no pamiętam swój  wyraz twarzy  po zapozna-
niu się z listą kolegów i koleżanek z nowej kla-
sy. Koleżanek… Hmmm.. Uściślając- jednej  
koleżanki, którą niewątpliwie mogę nazwać 
moją przyjaciółką.  
Podobnie jak ona planowałam coś innego niż 
naukę w owym technikum, o ile marzenia w 
wieku kilku lat można nazwać „planami”.  Ja 
domniemając o wielkich wypiekach w ostatniej 
chwili zdecydowałam się na kierunek budow-

lany. Coś mnie przyciągało i wewnętrznie 
namawiało do tej decyzji. Lubię wyzwa-
nia, czasem robię coś może  wbrew sobie, 
ale ten wybór uznaję za bardzo trafiony. 
Nikt mnie do tego nie namawiał, sama po-
stanowiłam, że chcę się tego podjąć. 
 Nigdy nie miałam problemu z od-
nalezieniem się w męskim gronie. Nie bo-
ję się pracy, nie straszne mi rozmaite wa-
runki czy nowe, zupełnie nowe rzeczy. 
 Jak już wcześniej wspomniałam, w 
tej zupełnie nowej przygodzie pomaga mi 
moja najlepsza koleżanka Marzena. 

Ona podobnie jak ja nie  
planowała uczęszczania 
do technikum budowla-
nego. Mam nadzieję, że 
również, nie  żałuje tej 
decyzji.  
W klasie jesteśmy ro-
dzynkami. Z biegiem 
czasu to stało się normal-
nością. Dwie dziewczy-
ny i kilkunastu chłop-
ców. Nic niezwykłego. 
 Nasuwa się pyta-
nie czy dziewczyny są 
inaczej traktowane? 
….Hmm… Myślę, że 
zawsze jest ta minimalna 
różnica. Nie sądźcie jed-
nak, że obchodzono się z 
nami jak „z jajkiem” . 
Dlaczego piszę w czasie 
przeszłym? Ponieważ 

chwilą prawdy były praktyki miesięczne 
na budowie i roczne na warsztatach szkol-
nych. Nie biorę pod uwagę zwykłych lek-
cji, na których nie ma znaczenia płeć. 
Mam wiedzieć jak nie przedobrzyć zapra-
wy żeby nie zrobiła się cementowa i ile 
wynoszą wymiary cegły. Nieważne czy 
nosze spodnie czy spódnicę.  
Praktyki miesięczne to czas, w którym 
trzeba samemu sobie dać radę. Nie ukry-
wam, że osobiście odbyłam je na budowie, 
nie w biurze czy w domu  . 
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Wspominam je bardzo mile i zaliczam do nie-
typowych przygód.  

Na budowie pracowałam prawie tak jak inni 
robotnicy. Prawie- dlatego, że nie mogłam wy-

chodzić na zbyt duże wysokości czy dźwigać 
znacznych  ciężarów. Byłam w końcu prakty-

kantką, za którą odpowiadała  szkoła. Poza ty-
mi małymi wyjątkami wykonywałam to co 

reszta załogi.  
            Ocieplanie… To wspominam najlepiej, 
ponieważ pierwsze tygodnie spędziłam ocie-

plając od środka Kościół . Docinałam styro-
pian, mierzyłam, liczyłam, przyjmowałam do-

stawy materiału, wynosiłam je na wieżę Ko-
ścioła. Najzabawniej wspominam pierwsze 

„spotkanie” z mieszadłem do kleju. Przyznam 
szczerze, że jeszcze nic mi tak nie zawróciło w 

głowie. 
A co mile wspomina Marzena?  

          Zbrojenie. Przez kilkanaście pięknych dni 
stała się najlepszym zbrojarzem pod słońcem. 

Dzięki pomocy starszych kolegów została 
okrzyknięta „Wirtuozem” w tej czynności. 

Nigdy się nie poddawała. Wszystkie zadania 
wypełniała rzetelnie i z uśmiechem. Nie maru-

dziła, nie bała się żadnego wyzwania. Dzięki 
temu, że miałyśmy, wraz z paroma kolegami z 
klasy praktyki na tej samej budowie, atmosfera 

była ciepła i rodzinna.  
Może nie zawsze było „ciepło” ale 
to wynikało z warunków atmosfe-

rycznych.  
Nasz pierwszy dzień praktyk – 
temperatura na minusie, obfite 

opady śniegu. Ostatni dzień – po-
czątek upałów i to wielkie kwiet-

niowe słońce.  
Mimo wszystko bardzo często 

wracam myślami do tych chwil. 
Do tych wszystkich nowych rze-

czy, których się nauczyłam, do 
nowych ludzi, których pozna-

łam… 
  

              Następne praktyki dopiero przed na-
mi. Wierzę, że będą równie ciekawe  i miłe jak 

te poprzednie.  

             Moja historia dopiero się zaczyna. 
Nie potrafię zaplanować przyszłości. Mó-
wi się, że „jesteśmy kowalami swojego lo-
su” …  Jest w tym coś z prawdy lecz życia 
nie da się zaplanować do końca. Na razie 
staram się radzić ze wszystkim, wspiera-

jąc się nawzajem z Marzeną. Chcę ten czas 
wykorzystać jak najlepiej. Jest ciężko i nie 
ukrywam, że bez zaangażowania nie bę-

dzie rezultatów. Nie raz mam gorsze mo-
menty ale na wszystko jest rada. Pragnę 

dać  z siebie 100 % możliwości, nawet jeśli 
nigdy nie będę inżynierem w swoim fa-

chu, o czym z całego serca marzę…  
 
 
 

                          Angelika Woźniak,   

                          technikum budowlane                
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 Rzeźby z książek! 
 
 
 Książki są do czytania. Nic mylne-
go, ponieważ mogą też stanowić dobry 
materiał rzeźbiarski.  Tworzywem tym 
są stare, pożółkłe książki, które w rękach 
prawdziwych artystów stają się dziełem 
sztuki opowiadającym kolejną historię. 
Z pomocą wyobraźni wyrażają treść 
książki na nowo. 
 Do grona artystów z tej dziedziny 
należy kanadyjczyk Guy Laramee , który 
z  grzbietów książek kreuje rozmaite 
krajobrazy górskie, lodowcowe czy głę-
bokich dolin. W swojej pracy wykorzy-
stuje całe serie encyklopedii czy słowni-
ków, a wszystkiemu towarzyszy wielka 
precyzja. 

źródło: WWW.lustrobiblioteki.pl 

* * * 
Chopin to  największy gracz na świecie 

 

* * * 

Malarze odrodzenia na swych obrazach 
czcili piękno ludzi i kobiet 

 

* * * 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór che-
miczny i otworzył dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi na-
uczyciel. - To kwas siarkowy… 

 

* * * 

Jak brzmi alfabet dla informatyka? 
alt, backspace, ctrl, delte, enter 
itd. 

 

.* * * 

 
- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 
- To trzeba było przeczytać? 
- Tak, na dzisiaj. 
- Kurcze, a ja przepisałem...  
 
 

.* * * 

Do  sprzedania: antyczne biurko dla ko-
biety z grubymi nogami i dużymi szufla-
dami 

 

 

  HUMOR 
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 Dary książkowe uczniów 

 We wrześniu i październiku biblioteka 
szkolna znacznie wzbogaciła się o literaturę 
piękną, popularnonaukową i lektury. Zachęca-
my do odwiedzin i zapoznania się z nowościa-
mi. 
 Książki podarowali nam: Monika Huj-
dus z kl. 4TG (lektury i opracowania), Kamil 
Drużbacki z kl. 1LO2 (m.in. Zbyt późno Roberta 
Goddarda, Niebo się wali Sidney Sheldon, Nie do 
poznania Ridley Pearson, Cienie dawnych lat Ka-
ren Robards), Daria Stasiak z kl. 3TG 
(Karpentaria Alexis Wright) oraz nasz absol-
went, Przemysław Stoch (kilkadziesiąt lektur),  
natomiast Krzysztof Burkat z kl. 4T2 przekazał 
kilkadziesiąt czasopism o tematyce popularno-
naukowej. 

Serdecznie dziękujemy! 

 

Świat w obiektywie uczniów ZS 

Fot. Małgorzata Dyl 

Fot. Gabriela Ziemba 
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Redaktor naczelny 

Patrycja Pudlik, kl. 2LO1 

Redakcja 

Karolina Goryczka, kl. 2LO1 

Małgorzata Dyl, kl. 2LO1 

Angelika Woźniak, kl. 3T4 

Jakub Figlewicz, kl. 2T1 

Kamil Drużbacki, kl. 1LO1 

 

Opiekunowie 

nauczyciele bibliotekarze, 

mgr Gabriela Przęczek 

 Napisana z sercem, 
wyśmienita książka o karygodnym zacho-
waniu zarówno matki jak i najbliższej rodzi-
ny wobec małego, bezbronnego dziecka. 
Gdy dziewczynka trafiła do rodziny zastęp-
czej Cathy Gloss, jej traumatyczne przeżycia 
wyszły na jaw. To książka o cudownej, 
uzdrawiającej sile miłości. Gdy dziecko jest 
kochane, nawet najgorsze przeżycia odcho-
dzą w zapomnienie.  

 To druga przeczytana przeze mnie 
książka z serii „Pisane przez życie”. I drugi 
raz się nie zawiodłam. 

Patrycja Pudlik 

Najsmutniejsze dziecko, Cathy Glass 

Łza spłynęła po policzku 
Donny. Potem następna. 
„Mama mówi, ż muszę 
zmyć ten brud, ale on nie 
chce zejść, choć wciąż pró-
buję”. Patrzyłam, nie wie-
dząc jak zareagować, a 
Donna przełożyła szczo-
teczkę i zaczęła szorować 
drugą dłoń z dziką deter-
minacją w oczach. 

Wyszperane na półkach — recenzje książek 

Zabić drozda, Harper Lee  

Ile znaczy dla nas godność 
drugie-go człowieka? Czy je-
steśmy w sta-nie zaakcepto-
wać jego odmien-ność? Jak, 
dorastając w społeczeń-stwie 
przepełnionym rasizmem i 
ksenofobią, nie zatracić ludz-
kiej wrażliwości? Jak znaleźć 
siłę do obrony swych przeko-
nań i życia w zgodzie z wła-
snym sumieniem? Tematy 

poruszane przez amery-kańską pisarkę i publi-
cystkę Harper Lee, mogą wy-dawać się dla nie-
których nieco trudne i nieciekawe. Wszystko jed-
nak zmienia się po przeczytaniu pierw-szych roz-
działów powieści „Zabić drozda”. Akcja ksiązki 
toczy się w fikcyjnym mieście Maycomb, po-
łożonym w stanie Alabama, podczas Wielkiego 
Kry-zysu. Cała historia opowiedziana jest z per-
spektywy małej dziewczynki Jean Louise (Skaut). 
Bohaterka, wraz ze swoim bratem Jemem, zostaje  

wciągnięta w obracających się wokół budzącej 
olbrzymie kontrowersje sprawy sądowej. Ra-
sizm, nietole-rancja, ksenofobia, wszechobecny 
kryzys su-mienia, to problemy, z którymi bory-
kać się bę-dą musiały dzieci, wyciągając z nich 
naukę o tym, co w życiu najcenniejsze: miłość, 
przyjaźń, współczucie i dobro  

„Zabić drozda” jest najbardziej znaczącym 
punktem w twórczej działalności autorki, za któ-
ry otrzymała nagrodę Pulitzera. Pomimo ponad 
pół wieku od ukazania się, powieść nie straciła 
na aktualności, może dlatego, że cza-sem zbyt 
łatwo jest zapomnieć o czymś co wy-daje się 
oczywiste. „Zanim będę mógł żyć w zgodzie z 
innymi ludźmi, przede wszystkim muszę żyć w 
zgo-dzie z sobą samym. Jedyna rzecz, jaka nie 
pod-lega przegłosowaniu przez większość, to 
su-mienie człowieka.”  

K. M.  
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