
   

W tym radosnym dniu oczekiwanym, 

gdzie gasną spory, goją się rany, 

życzymy Wam zdrowia i miłości, 

niech mały Jezus w sercu zagości. 

Szczerości duszy, zapachu ciasta, 

przyjaźni, która jak miłość wzrasta. 

Kochanej twarzy, co rano budzi 

i wokół pełno życzliwych ludzi. 

Redakcja 

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

Biały i kruchy 
Lecz taki święty 

On godzi zwaśnionych ludzi  
Taki niewinny, choć  niepojęty  
Do miłości wszystkich budzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na niebie pierwsza gwiazdka 
Do stołu siadać już pora 
Ptaki wlatują w swe gniazdka  
Wigilia jest tego wieczora  
Zapach po całym domu 
Nadeszły wreszcie Święta 
 
Nie brak miejsca nikomu 
Twarz jasna i uśmiechnięta 
Opłatkiem się łamiemy 
A w sercach łamią się lody 
Od dziś lepsi będziemy 
Z pod nóg znikają kłody 
Z okien blask jaśnieje 
Tym światłem jest rodzina cała 
 
Anioł do ludzi się śmieje  
Wigilia szczęście Nam dała 

Angelika Woźniak 
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Z kulturą naokoło świata 

Święta Bożego Narodzenia  

w różnych kulturach 
Na lekcjach uczymy się o tradycjach bożonarodzenio-

wych w Polsce, Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Bryta-
nii. Ale co wiemy o obchodach Świąt Bożego Narodzenia na 
krańcach świata? Czy w innych kulturach też jedzą 12 wigilij-
nych potraw? Czy wszędzie w tym okresie pada śnieg? Czy 
Święty Mikołaj zawsze jeździ na saniach?  

Moi drodzy! Pakujcie 
walizki (obok czapek, szali-
ków i rękawiczek nie może 
zabraknąć stroju kąpielowego 
– zapewniam, że się przyda)! 
Zabieram Was w podróż na-
około świata w poszukiwaniu 
Świętego Mikołaja! 

Dokończenie s. 6 
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Przedświąteczna rozmowa  

z mgr inż. Beatą Dudek, 
 Dyrektorem Zespołu Szkół 

 w Dobczycach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Kieruje Pani Zespołem Szkół od kilku lat, wcze-

śniej była pani nauczycielem, jak długo związana 

jest Pani z tą szkołą?  

 

 Z zespołem Szkół związana jestem od 1992 

roku, kiedy rozpoczęłam naukę w Liceum Ogól-

nokształcącym wchodzącym w skład Zespołu. A 

po skończonych studiach informatycznych w Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wróciłam 

do Zespołu Szkół, jako nauczyciel informatyki. 
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2. Z pewnością obecny wizerunek naszej szkoły 

znacznie różni się od tego, jaki pozostał w Pani 

wspomnieniach z lat szkolnych. Jakie istotne różni-

ce mogłaby Pani wymienić? 

 

 Szkoła – Ona - rodzaj żeński. W naturze ko-

biet jest zmiana, poprawa. To oczywiście żartobliwe 

podejście, ale w ostatnich latach szkoła przeszła 

prawdziwą metamorfozę. Praktycznie każdy zaką-

tek został odświeżony. Przywołując wspomnienia, 

mam w pamięci kilka lekcji języka angielskiego w 

„Hadesie”. Było to pomieszczenie w piwnicach in-

ternatu, bardzo klimatyczne. Obecnie jest tam archi-

wum Urzędu Pracy.  

 Moją wychowawczynią była pani prof.  Gra-

żyna Materek, uczyła nas historii. Czasem na lek-

cjach wraz z innymi koleżankami uzupełniałyśmy 

gabloty w izbie pamięci, która mieściła się w obec-

nym gabinecie kierownika warsztatów szkolnych i 

kierownika praktycznej nauki zawodu na I piętrze. 

Pomieszczenie to nie miało ścian, tylko ozdobne 

kraty.  

 Wtedy szkoła miała szare kolory elewacji, to 

był dość ponury wizerunek. Cieszę się, że Starostwo 

Powiatowe w Myślenicach przez kolejne lata pomo-

gło nam ten wygląd zmienić. 

 

3. Jak z perspektywy lat ocenia Pani wkład szkoły 

średniej w Pani przygotowanie do dalszej edukacji? 

  

 Kiedyś było inaczej… Ośmioklasowa szkoła 

podstawowa dawała bardzo mocny fundament dla 

szkoły średniej. Ukończyłam 4-letnie liceum co dało 

mi dobre przygotowanie do dalszej nauki.  

Od zawsze mówiło się, że dobczycki „elektryk” wy-

puszcza na rynek pracy świetnych fachowców. 

Ukończenie liceum nie daje zawodu, ale zostałam 

dobrze przygotowana do podjęcia studiów. 

 

4. Czy kiedy rozpoczynała Pani pracę w Zespole 

Szkół myślała o tym, by zostać dyrektorem? 

 

  

 

 Gdy rozpoczynałam pracę byłam w trakcie 

studiów. Jedyne o czym myślałam, to jak pogo-

dzić pracę, studia i życie rodzinne. Chciałam, by 

nikt i nic nie ucierpiało przez decyzje jakie podję-

łam. 

 

5. Jaki wizerunek szkoły zamierzała Pani stwo-

rzyć, obejmując stanowisko dyrektora szkoły? 

 

 W pierwszym wywiadzie dla prasy po od-

biorze nominacji na dyrektora z rąk starosty śp. 

Stanisława Chorobika powiedziałam, że moim 

marzeniem jest, by Zespół Szkół zyskał nowy wi-

zerunek, by stał się szkołą XXI wieku w pełnym 

tego słowa znaczeniu. Z nowoczesną infrastruktu-

rą  i ciekawą ofertą edukacyjną.  

 

6. Czy udało się Pani ten cel już osiągnąć?   

 

 Zawsze jest jeszcze coś do zrobienia. Szko-

ła nasza w ostatnich latach przeszła dużą meta-

morfozę. Wszystkie budynki zostały poddane ter-

momodernizacji, ocieplone zostały fundamenty, a 

także zmienione pokrycia dachowe. Zyskały rów-

nież nową kolorystkę. Wymieniono stolarkę 

okienną, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, a także 

posadzki we wszystkich budynkach z płytek PCV 

na tarket. Dodatkowo położono nową nawierzch-

nię na boiskach szkolnych do siatkówki, koszy-

kówki, piłki nożnej… Powstało wiele nowych pra-

cowni (mechatroniczna, budowlane, fryzjerska, 

informatyczne, elektryczno-elektroniczne i wy-

chowania fizycznego w warsztatach szkolnych). 

Uruchomiona została strzelnica szkolna. Łączne 

wydatki przeznaczone na remonty i modernizacje 

to kilka milionów złotych.  
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7. Jaka jest Pani dewiza życiowa? 

 

 Dawno temu odkryłam bardzo mądre słowa  

Kiplinga Rudyarda w „Liście do syna”. Czytałam je 

codziennie, aż wryły się w moją pamięć i życie. Te-

raz czytają je moi synowie.  

„Jeżeli zdołasz zachować spokój,  

chociażby wszyscy go stracili, ciebie oskarżając; 

Jeżeli nadal masz nadzieję, chociażby wszyscy o To-

bie zwątpili, licząc się 

jednak z ich zastrzeżeniem; 

Jeżeli umiesz czekać bez zmęczenia, 

jeżeli na obelgi nie reagujesz obelgami, jeżeli nie 

odpłacasz na nienawiść 

nienawiścią,  

nie udając jednakże mędrca i świętego; Jeżeli ma-

rząc - nie ulegasz 

marzeniom; 

Jeżeli rozumując – rozumowania nie czynisz celem; 

Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę, 

traktując jednakowo oba te złudzenia, Jeżeli ścier-

pisz wypaczenie prawdy 

przez Ciebie głoszonej, 

kiedy krętacze czynią z niej zasadzkę, by wydrwić 

naiwnych albo 

zaakceptujesz ruinę tego, co było treścią twego  ży-

cia, 

Kiedy pokornie zaczniesz odbudowę zużytymi już 

narzędziami; 

Jeśli potrafisz na jednej szali położyć wszystkie twe 

sukcesy i potrafisz 

zaryzykować, stawiając wszystko na jedną kartę, 

jeśli potrafisz przegrać i  

zacząć wszystko od początku, bez słowa, nie żaląc 

się, że przegrałeś; 

Jeśli umiesz zmusić serce, nerwy, siły, by nie zawio-

dły, choćbyś od  

dawna czuł ich wyczerpanie, 

byleby wytrwać, gdy poza wolą nic już nie mówi o 

wytrwaniu; 

Jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwymi, nie tracąc 

uczciwości 

lub spacerować z królem w sposób naturalny, Jeżeli 

nie mogą Cię zranić 

nieprzyjaciele ani serdeczni przyjaciele; 

Jeżeli cenisz wszystkich ludzi, nikogo nie przece-

niając; 

Jeżeli potrafisz spożytkować każdą minutę, nada-

jąc wartość każdej 

przemijającej chwili; 

Twoja jest ziemia i wszystko, co na niej i co – naj-

ważniejsze – synu mój – 

będziesz Człowiekiem”. 

 

8. Kto jest Pani największym autorytetem? 

 

 Największym autorytetem jest moja już 

teraz śp. Babcia. Wspaniała, piękna i mądra kobie-

ta. Godzinami potrafiłam siedzieć i słuchać Jej 

trudnej, wojennej historii życia. Bardzo mi Jej bra-

kuje… 

 

9. Co chciałaby Pani przekazać nauczycielom, pra-

cownikom i uczniom szkoły w tym roku szkol-

nym? 

 Optymizmu. W tym słowie zawiera się 

przesłanie dla każdego. 

 

10. Jakiej rady udzieliłaby Pani dzisiejszym mło-

dym ludziom – uczniom Zespołu Szkół? 

 

 Wyznaczanie sobie w życiu celów, tych 

wielkich i tych najdrobniejszych a przy tym kry-

tyczne myślenie to droga do sukcesu. Chińskie 

przysłowie mówi „Ten kto się uczy, ale nie myśli, 

jest zgubiony” 

 

Rozmawiały Patrycja Pudlik i Karolina Goryczka 
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

 Mała ojczyzna to miejsce szczególne istotne, 

z którym wiążą się najważniejsze życiowe wspo-

mnienia, miejsce bliskie sercu człowieka, z którym 

czuje więź emocjonalną. 

To również krajobra-

zy, ludzie, przyroda, 

lokalna tradycja, sze-

roko rozumiana kul-

tura, przejawy lokal-

nego patriotyzmu – 

wszystko to, co po-

woduje, że czujemy 

się związani z jakimś 

konkretnym miejscem na ziemi. 

  W dniu 30 października br. na lekcji 4 i 5 w 

auli Zespołu Szkół miała miejsce międzyprzedmio-

towa lekcja otwarta: "Cudze chwalicie, swego nie 

znacie..." Poznajemy nasz region i jego historię.  

 W projekcie wzięli udział uczniowie klasy 

2L3, którzy przygotowali w zespołach prezentacje, 

dotyczące swojego regionu. Podczas demonstrowa-

nia regionów (m.in. Dobczyce, Trzebunia, Droginia, 

Sułkowice, Raciechowice, Myślenice), oglądający 

pokaz uczniowie otrzymali karty pracy z pytaniami, 

dotyczącymi prezentacji. Ich zadaniem było podać 

jak najwięcej poprawnych odpowiedzi. Najlepszą 

znajomością regionów wykazała się Monika Pudlik, 

kl. 3FŻT, za nią uplasował się Bartek Zborowski, 

kl.1L1, miejsce trzecie zajęła Kinga Stachowicz, kl. 

3FŻT, a pozostałe miejsca należały kolejno do Zu-

zanny Jasek, Anny Jasek, Janusza Żaka i Dominiki 

Śliwiak.  

Najlepsza prezentacja natomiast dotyczyła Powiatu 

Myślenickiego, a przygotowali ją uczniowie kl. 2L3, 

Angelika Olesek, Iwona Stasiak, Konrad Zabłocki i 

Adrian Cyrek. 

 Głównym organizatorem projektu była mgr 

Ewa Mikołajczyk, natomiast dokładność i rzetelność 

prezentacji sprawdzał zespół nauczycieli : mgr Ja-

cek Mikołajczyk (geografia), mgr Agnieszka Stoch 

(biologia), mgr Adam Kapturkiewicz (historia), mgr 

Jerzy Krygier (wos). 

 

Na misjach w Peru 

Dnia 30 października 2013 roku w naszej szkole 

odbyło się spotkanie ze świecką misjonarką Kata-

rzyną Jawor. Tematem spotkania było jej zaanga-

żowanie w pracę misyjną w Peru. Pani Kasia, za-

proszona do naszej szkoły przez mgr Aleksandrę 

Szumiec, opowiadała o warunkach panujących w 

Limie - mieście, w którym aktualnie stara się wal-

czyć z biedą, narkotykami i chorobami. 

  Lima położona jest na obszarze górzystym, 

ze specyficznym klimatem. W ciągu roku są tam 

tylko trzy bardzo upalne miesiące, pozostałe są 

szare i brzydkie. 

Nasz gość przed-

stawił nam ciężką 

sytuację materialną 

rodzin mieszkają-

cych w slumsach. 

Pani Jawor mówiła 

o dzieciach, żyją-

cych na ulicy, które 

są wciągane w róż-

nego rodzaju sekty 

oraz gangi, a także 

o kilkuletnich dziewczynkach molestowanych 

przez członków ich rodzin. Wspomniała również 

o tamtejszej służbie zdrowia, która jest w tragicz-

nym stanie, ponieważ nie zapewnia dobrej opieki 

nad pacjentami. 

 Marzeniem Pani Kasi jest stworzenie bu-

dynku, w którym dzieci mogłyby odnaleźć na-

miastkę ciepła rodzinnego i zrozumienia. To spo-

tkanie uświadomiło nam w jakiej nędzy i nieszczę-

ściu żyją Peruwiańczycy. 

 W najbliższym czasie odbędzie się akcja 

zbierania pieniędzy na potrzebujących w Limie. 

Zachęcamy do udziału, każdy grosz się liczy! 

          Natalia Olszyniak i Agnieszka Malec, kl. 3L1 
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Listopadowa kwesta 

W ramach współpracy ze Społecznym komitetem 

Opieki nad Zabytkami Dobczyc uczniowie liceum 

ogólnokształcącego (klasy: 1LO1, 1LO2, 2LO1, 

2LO3) dobczyckiego Zespołu Szkół kwestowali 

przy cmentarzu komunalnym (ul. Gancarska) w 

dniach 1 i 2 listopada. Zebrano prawie 2000 zł, któ-

re zostanie przekazane na budowę kolumbarium, 

czyli grobowca przeznaczonego na urny z procha-

mi zmarłych.  

Patrycja Pudlik   

 

Powiatowe zawody piłki siatkowej 

12 listopada 2013 r. w Regionalnym Centrum 

Oświatowo-Sportowym w Dobczycach odbyły się 

zawody dziewcząt w piłce siatkowej. W rywalizacji 

udział wzięło pięć szkół ponadgimnazjalnych. Wy-

startowały drużyny:  Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności im. T. 

Chałubińskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, Zespołu Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących z Sułkowic, Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Bohaterów Monte Cassino oraz Zespołu Szkół w 

Dobczycach. W naszym składzie znalazły się: 

Agnieszka Litwa, Bożena Chrast, Justyna Jamka, 

Dabia Oukacine, Patrycja Trojańska, Anna Tomera,  

 Marta Luberda, Olga Lasek i Karolina Go-

ryczka. Po ciężkich zmaganiach dziewczyny 

wywalczyły 3 miejsce na podium przegrywa-

jąc z drużyną I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki z Myślenic (II miej-

sce) oraz drużyną Małopolskiej Szkoły Gościn-

ności (I miejsce). Mamy nadzieję, że w przy-

szłym roku nasze dziewczyny staną na wyż-

szym stopniu podium. Życzymy dalszych 

sukcesów.   

Karolina Goryczka 
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Próbna matura w Zespole 
Szkół w Dobczycach 
 

 W maju 2014 r. abiturienci LO i Technikum 
w Zespole Szkół będą zdawać egzamin maturalny, 
wkraczając w dorosłe życie. Ale jeszcze wcześniej, 
ok. 150 dni przed maturą, w mroźne listopadowe 
przedpołudnia (26-29 listopada) nasi maturzyści 
zmagali się z próbną maturą z Operonem. Ucznio-
wie przystępowali do trzech egzaminów pisemnych 
na poziomie podstawowym: z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego (do wy-
boru). Chętni mogli je zdawać także na poziomie 
rozszerzonym, ponadto można było wybrać przed-
mioty dodatkowe. Kilkunastu uczniów w naszym 
Zespole wybrało j. polski na poziomie rozszerzo-
nym, duża grupa pisała również rozszerzoną mate-
matykę, niektórzy zdecydowali się także na zdawa-
nie m.in.  fizyki i wos-u. 
 Z dwóch tematów na j. polskim (poziom 
podstawowy), jeden dotyczył postawy bohaterów 
wobec przyrody w Panu Tadeuszu, wg drugiego na-
leżało dokonać charakterystyki studentów  w Lalce. 
Abiturient zda maturę, jeśli w części ustnej i pisem-
nej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma 
co najmniej 30 proc., maturzysta, który nie zda jed-
nego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod 
koniec sierpnia. 
 

Zasłyszane w bibliotece… 

Renata Pietrzyk, 4T3 : 

Pisałam próbną maturę wyłącznie na poziomie pod-
stawowym. 
Jeżeli chodzi o j. polski, wybrałam temat związany z 
Lalką, nie miałam problemów z interpretacją. Uwa-
żam, że poszło mi dobrze, jestem pozytywnie za-
skoczona, j. polski nie sprawił mi trudności. 
Matematyka – dość skomplikowane otwarte zada-
nia, zwłaszcza ostatnie. 
J. angielski był dla mnie prosty, poszło mi bardzo 
dobrze. Zastanawiam się, czy na właściwej maturze 
nie pisać dodatkowo j. angielskiego na poziomie 
rozszerzonym. 

Dominika Baran, 3L1 : 

Zdawałam j. polski na poziomie rozszerzonym, na 
maturze w maju chcę również zdawać dodatkowo 

podstawową biologię, rozszerzony angielski i być 
może j. niemiecki. 
J. polski podstawowy wydawał mi się prosty, 
(wybrałam temat drugi, związany z Lalką), nato-
miast tekst artykułu (czytanie ze zrozumieniem) 
był taki sobie, sztuczny. 
Polski rozszerzony nie sprawił mi trudności, tema-
ty były proste, zdecydowałam się na porównanie 
sposobu kreowania postaci Hioba w wierszach 
Szymborskiej i Kamieńskiej. Lepiej się czułam w 
tym temacie, wydawał mi się łatwiejszy od frag-
mentu prozy S. Chutnik, w którym należało od-
nieść się do nawiązań do Wielkiej Improwizacji z III 
cz. Dziadów. 
J. angielski podstawowy był wyjątkowo prosty, 
napisałam całkiem nieźle. 
Matematyka… Całe szczęście, że do matury pozo-
stało jeszcze kilka miesięcy, jest trochę czasu, by 
uzupełnić i przypomnieć sobie materiał. 
 

Krzysztof Burkat, 4T2 : 

Zdawałem oprócz poziomu podstawowego roz-
szerzoną matematykę, w maju będę się jeszcze 
zmagać z j. angielskim na poziomie rozszerzonym.  
Pisałem wypracowanie z j. polskiego na temat Lal-
ki. Jestem zadowolony i pozytywnie oceniam moją 
pracę, dobrze się czułem w tym temacie. Artykuł z 
matury był dość ciekawy, jednak w kilku zada-
niach rozminąłem się z tym, czego wymagał klucz.  
Podstawowa matematyka nie sprawiła mi proble-
mu, była prosta. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to 
ostatnie zadanie. Na poziomie rozszerzonym rów-
nież dobrze napisałem, z dwoma zadaniami mia-
łem małe trudności. 
 J. angielski był bardzo łatwy, nie miałem proble-
mów, tylko list wydawał mi się nietypowy i nud-
ny.  
Dzięki próbnej maturze zorientowałem się jak to 
wszystko wygląda w praktyce i nad czym muszę 
jeszcze popracować. 
 

Andrzej Poradzisz, 4T2 : 

Zdawałem wyłącznie przedmioty na poziomie 
podstawowym. 
J. polski – wybrałem Lalkę, ten temat wydawał mi 
się dość prosty i przyjemny, ponieważ tę powieść 
Prusa uważam za jedną z lepszych, ciekawszych 
lektur. Tekst artykułu był prosty w interpretacji, 
ale niestety większość uczniów rozminęła się z 
tym, czego oczekiwał egzaminator. 
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Matematyka – zadania otwarte były trudne, za dużo 
było wg mnie geometrii a za mało działań algebra-
icznych. 
J. angielski nie sprawił mi trudności, był prosty. 
Pierwsze zadanie, dotyczące słuchania było dość 
dziwne, ale udało mi się napisać poprawnie. 
Próbna matura to świetny pomysł, dzięki niej wie-
my, co jeszcze uzupełnić, w czym się podszkolić, co 
sprawia nam największą trudność. Jest jeszcze tro-
chę czasu na to, by uzupełnić braki i nadrobić zale-
głości oraz powtórzyć materiał. 
 
Kilka luźnych opinii uczennic z technikum : 

- Tematy wypracowań z j. polskiego kompletnie mi 
nie „siadły”, wybrałam temat związany z Lalką, ale 
nie jestem zadowolona 

- Jeżeli chodzi o matematykę, zadania zamknięte 
były proste, lecz otwarte sprawiały mi trudność 

- Język polski wg mnie był prosty, zaskoczyło mnie 
jednak, że przeważały otwarte odpowiedzi do pra-
cy z tekstem. Matematyka niestety łatwa nie była… 

 

       Wrażeń maturzystów wysłuchali bibliotekarze 

 

Po próbnej maturze… 

 „13 września 2013 r. ponad 42 

tys. maturzystów, którzy przystąpili do sierpnio-

wej sesji poprawkowej, otrzymało wyniki 

„egzaminu dojrzałości”. Centralna Komisja Egza-

minacyjna przedstawiła też sprawozdanie cało-

ściowe z tegorocznych matur. Egzamin maturalny 

w 2013 r. zdało 88 proc. osób"   

 Tak podsumowała ostatni dzień matur jedna 

ze stron informacyjnych. Nie wiem czy maturzyści 

są z tych wyników zadowoleni, ale wiem na pewno, 

że nasi tegoroczni kandydaci są bardzo pozytywnie 

nastawieni na tegoroczną maturę. Oto kilka opinii 

naszych maturzystów. Spokojnie panowie i panie, 

zmieniłem wasze imiona ... 

Włodek  K. 

Włodku, pierwsze pytanie do ciebie, jak ci poszły 

testy? 

No wiesz jak jest ... Na pewno nie napisałem źle. 

Liczę na przynajmniej 60%. Dla mnie żadna część 

nie była na tyle trudna, żebym się kompletnie wy-

łożył... 

A jaki przedmiot rozszerzony zdawałeś? 

Geografię, polski, WOS. 

Dlaczego akurat te?  

Bo nic nie musze się z nich uczyć  < śmiech > 

Dla mnie to czarna magia... < śmiech > 

Magda  C. 

Jak poszło? Zestresowana? 

Strasznie... do tej pory się trzęsę choć już minęły 

dwa dni po testach... ale myślę, że mi dobrze po-

szło chociaż nie jestem pewna kilku zadań. A pro-

centowo? Jak myślisz? Na ile pytań poprawnie 

odpowiedziałaś? 

Najgorzej będzie z matmy pewnie ze 30%, a reszta 

to tylko w górę. Nie liczę na mniej. 

OK. To powiedz mi jeszcze jak z pytaniami za-

mkniętymi, były trudne czy łatwe? 

Niektóre łatwe,  na większość odpowiedziałam, 

ale zdarzały się takie, na które lepiej było strzelić... 

 

Zuza F . 

Zuza jak ci poszło?  

No spoko, nie najgorzej. 

Nie najgorzej, czyli jednak coś zawaliłaś? 

No matematykę... 

A ty nie zdawałaś matematyki na rozszerzonym ?  

Tak, zdawałam ale w ogóle się nie przygotowywa-

łam bo myślałam sobie  „ej no babo majce umiesz, 

ty się lepiej za humanistyczne weź” i tak sobie po-

szło z obu .. 

Miałem się zapytać w czym ci w takim razie po-

szło dobrze ale, jak we wszystkim tak sobie, to od-

puszczę <śmiech> a, jak myślisz czy twoi rówie-

śnicy napisali lepiej czy gorzej? 

Myślę że większości poszło dużo lepiej niż mnie, 

niestety ... 

 

Wywiady przeprowadził  

                                                 Kamil Drużbacki 
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Dzień Aktywnego Obywatela 

 
 4 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół im. ks. 

Józefa Tischnera w Dobczycach odbył się Dzień Ak-

tywnego Obywatela. 

 Na całość imprezy składały się dwie części, z czego 

pierwsza to targi lokalnie działających organizacji 

pozarządowych, gdzie zaprezentowały się: 

- Hufiec ZHP Myślenice, 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA 

- Stowarzyszenie Integracji Rodziny „WIĘŹ” 

- Szkolny Samorząd Uczniowski 

 oraz Centrum Aktywnego Oby-

watela działające w ramach pro-

jektu ze strony organizatora pro-

jektu. 

 Część druga Dnia Aktyw-

nego Obywatela, która odbyła się 

w auli naszej szkoły składała się z 

trzech punktów,  czyli debaty oks-

fordzkiej z udziałem naszych lice-

alistów, prelekcji na temat wybo-

rów życiowych oraz spotkania z 

Panem Marcinem Pawlakiem oraz 

Panem Pawłem Machnickim – Za-

stępcą Burmistrza Gminy i Miasta 

Dobczyce 

 Tezę do debaty pt. Ta izba 

twierdzi, że im więcej osób bierze 

udział w podjęciu decyzji tym jest 

ona lepsza, wybrali wspólnie uczniowie i, co cieka-

we, podziału na broniących oraz próbujących ją 

obalić dokonali za pomocą monety bezpośrednio 

przed rozpoczęciem. Wymiana argumentów prze-

biegała w sposób bardzo dynamiczny, po czym 

przyszedł czas na pytania od publiczności.  

 

Uczestnikami debaty byli 

1. Joanna Hudaszek 

 2. Gabriela Wielgus 

 3. Aleksandra Dudzik 

 4. Anna Szatan 

 5. Zuzanna Jasek 

 6. Janusz Żak 

 7. Patrycja Król 

 8. Dagmara Matoga 

 9. Bartłomiej Lutomierski  

 10. Patrycja Pudlik 

 

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!! 

 

 Po zakończeniu debaty prelekcję pt. W ży-

ciu możesz wybierać, wygłosił Pan Mateusz Mro-

zowski, który także następnego dnia przeprowa-

dził bardzo ciekawe szkolenie z zakresu wolonta-

riatu. Jako profesjonalny trener 

biznesu, gorąco zachęcał mło-

dzież do aktywnego działania 

w wolontariacie na rzecz spo-

łeczności lokalnej oraz skutecz-

nego dążenia do swoich celów. 

 W następnym punkcie 

spotkania wystąpił Pan Paweł 

Machnicki z prezentacją doty-

czącą aktywności mieszkańców 

gminy Dobczyce. Pan Burmistrz 

Marcin Pawlak natomiast wy-

powiedział się na temat organi-

zacji pozarządowych działają-

cych w gminie Dobczyce. 

Uczniowie naszej szkoły uzy-

skali informacje o możliwo-

ściach współpracy z władzami 

lokalnymi w przypadku powo-

łania do życia lub przynależności do organizacji 

pozarządowych do czego Panowie mocno zachę-

cali. 

 

   

 

   (źródło: strona „klasa mundurowa) 

http://www.dobczyce.edu.pl/media/k2/items/cache/f60a47f7792630a3a86bc14c0657e89c_XL.jpg
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Narodowe Święto Niepodległości 
– „Do Ciebie Polsko…” 

 

 12.11.2013 r. w naszej szkole miała miejsce 
okolicznościowa akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Uroczystość ta odbyła się w 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół z udziałem Dy-
rekcji, pedagogów, młodzieży oraz zaproszonych 
gości. Okolicznościową akademię, podczas której 
młodzież z różnych klas wystąpiła w montażu 
słowno-muzycznym, poprowadziła Urszula Ptak z 
kl. 4F.  Patriotyczny, podniosły nastrój potęgowała 
scenografia, symbolizująca groby poległych w wal-
kach narodowo-wyzwoleńczych Polaków. W pro-
gramie zostały zaprezentowane wiersze i pieśni 
patriotyczne oraz żołnierskie, m.in. Rota, Pierwsza 
Brygada, a całość spotkała się z życzliwym przyję-
ciem przez zgromadzoną społeczność. Uroczystość 
przygotowali mgr Iwona Puchała i mgr Adam 
Kapturkiewicz. 

Małgorzata Dyl 

Karolina Goryczka 

 

 

30. Akcja Honorowego Krwiodawstwa 

 

 Już po raz 30. uczniowie i nauczyciele naszego Ze-
społu Szkół wzięli udział w akcji honorowego 
krwiodawstwa. Tym razem drogocenny płyn od-
dało 47 dawców (zgłosiło się 65 chętnych); zebrano 
ogółem 21,15 l krwi. 

 

Akcja honorowego krwiodawstwa w Zespole Szkół 
została zainicjowana przez mgr Jadwigę Nawrocką 
ponad 10 lat temu (26 marca 2003 r.). 

 

  

 

Od września 2013  roku opiekę nad akcją honoro-
wego oddawania krwi sprawują mgr Jacek Miko-
łajczyk i mgr Ewa Mikołajczyk. 

 

Podczas 30 dotychczasowych akcji oddawania 
krwi w ZS zebrano łącznie 648,15 l tego bezcenne-
go płynu. 

 

Kolejna taka akcja odbędzie się  6 marca 2014 r. 
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Spotkanie z Adamem Gawłem—

podróżnikiem i absolwentem ZS 

  

 W pewien listopadowy wieczór, na auli 

szkolnej, odbyło się spotkanie z absolwentem naszej 

szkoły - Adamem Gawłem. Okrągłe stoliki, świecz-

ki, przyciemnione światła - taki nastrój zapewniła 

nam pani profesor Wioletta Wyroba, która również 

zaplanowała cały występ. Z Gabrysią Skałką, Klau-

dią Ruman i Emilem Jamrozem recytowaliśmy 

wiersze Janusza Kofty i Krzysztofa Buszmana. Mię-

dzy każdym wierszem, Klaudia Chrobak zachwyca-

ła nas swoim błogim głosem a akompaniowali jej 

Krystian Rogowiec i Piotrek Oleś. Na sam koniec 

występu Paweł Śliwa przeczytał fragmenty prozy 

Paula Coelho.  

 Wystrój i artystyczne wprowadzenie stwo-

rzyło miłą oprawkę do prezentacji Adama, która 

dotyczyła jego podróży po hiszpańskim szlaku piel-

grzymkowym Santiago de Compostela. Podczas 

filmowej relacji, nasz podróżnik opowiadał o swo-

ich perypetiach, o ludziach przypadkowo spotka-

nych i ich życzliwości. Publiczność aktywnie uczest-

niczyła podczas prelekcji, a osoba, która zadała naj-

więcej pytań (czyli JA!), otrzymała hiszpańską mu-

szelkę. Adam chętnie dzielił się swoimi przeżyciami 

i trudnościami jakie przyszło mu pokonywać. Nie 

przez przypadek został nazwany przez innych wę-

drowców "Żelaznym człowiekiem z Polski." Bohater 

wieczoru dziennie przemierzał prawie 40 km i, mi-

mo iż na co dzień uprawia sport, odczuwał ból i 

zmęczenie. Uważam, że jego czyny są godne podzi-

wu i warte naśladowania. A ciasteczka były pycha! 

Izabela Suder, kl. 4T2 

    VI Memoriał im. Gabriela Syrka 

 W dn. 13 grudnia 2013 r. w naszym Zespole został 

zorganizowany VI Memoriał im. Gabriela Syrka w 

Tenisie Stołowym, dla uczczenia pamięci zmarłe-

go w 2007 r. dyrektora ZS. Uroczystość odbywała 

się z udziałem m.in. wicestarosty powiatowego 

Tomasza Susia i przewodniczącego Rady Powiatu 

Henryka Migacza. 

 Głównym akcentem rocznicy był VI Me-

moriał im. Gabriela Syrka w Tenisie Stołowym o 

Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. W 

szkolnej sali gimnastycznej rywalizowali przy sto-

łach pingpongowych gimnazjaliści z regionu my-

ślenickiego oraz drużyny 2 szkół (ZSO w Myśleni-

cach i ZS w Dobczycach). Po raz kolejny po zwy-

cięstwo w meczu pamięci sięgnęła ekipa naszego 

Zespołu (Marta Luberda, kl. 3L3 i Piotr Kruczek, 

kl. 2T4), która pokonała 3:2 drużynę ZSO w My-

ślenicach.  

Sprawna organizacji rocznicy była zasługą mgr 

Katarzyny Suś, przy współpracy mgr Joanny Cze-

piel. Sędzią głównym turnieju był mgr Piotr Go-

dula. Nagrody sfinansowało Starostwo Powiatowe 

w Myślenicach oraz Gmina i Miasto Dobczyce. 

Podczas VI Memoriału im. Gabriela Syrka odbyła 

się również uroczysta wspomnieniowa akademia, 

„Przystanek życia”, utrzymana w lirycznym na-

stroju, dotycząca przemijania, radości z każdej 

ulotnej chwili życia. Montaż słowno-muzyczny 

przygotowała mgr Aleksandra Szumiec przy po-

mocy mgr Wioletty Wyroby, a w spektaklu wystą-

piła utalentowana młodzież „Tischnera”. 

Uroczystego oficjalnego zamknięcia Memoriału 

i  dekoracji zwycięzców dokonała dyrektor ZS 

mgr inż. Beata Dudek i wicedyrektor mgr Monika 

Palińska. 
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„Ten czas” 

Biegamy wciąż i tchu nam brak 

A dni jak sen mijają 

Chcą ludzie wolni być jak ptak 

Kajdany zakładają… 

 

Im więcej spraw tym ciężej Im 

W głowie problemów wiele 

Przykuci do codziennych spraw 

Chorzy w duchu i ciele 

 

Lecz przyjdzie ten magiczny czas 

Zatrzyma świat w bezruchu 

Oderwie od problemów Nas 

Podnosząc wciąż na duchu 

 

W rodzinnym kręgu, przy blasku świec 

Złapiemy się za dłonie 

I niech ta chwila wiecznie trwa 

A w sercu ogień płonie 

 

Przy wspólnym stole, choć jeden 
raz 

Spotkajmy się, ochłońmy 

Zostawmy smutki, trudny czas 

I z życiem ciągłe wojny 

 

Przemyślmy to, czy warto wciąż 

W swym życiu się tak spieszyć 

A może by tak zmienić coś? 

Z każdego dnia się cieszyć 

 

Spróbować z ludźmi w zgodzie żyć 

Nie patrzeć na nic z góry 

Weselszym, radośniejszym być 

Odepchnąć czarne chmury 

 

Ten piękny czas dla ludzi jest 

I każdy zapamięta 

Niewielki ruch to wielki gest 

Bo tę moc mają Święta ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piękna Pani! 
W zielonej szacie  

Na głowie korona widnieje 
Nie mieszkasz w zamku  
I nie śpisz w komnacie  

Lecz z okien domów jaśniejesz  
To do Twych stóp, gdy przyjdzie czas 

Składają ludzie prezenty  
I każdy w to uwierzyć chce,  
Że  przyniósł je Mikołaj Święty! 

 

 

 

Angelika Woźniak 
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Z kulturą naokoło świata 

Święta Bożego Narodzenia  

w różnych kulturach 
 

Dokończenie ze s. 1 

Zaczynamy od Starego Kontynentu - Europa 

Przystanek nr 1 – Czesi i Słowacy 

  

 

 Nasi sąsie-
dzi zasiadają do Wigilii po pojawieniu się na nie-
bie pierwszej gwiazdy. Pod obrus na wigilijnym 
stole podkładają kromki chleba. Wśród dań wigi-
lijnych króluje tzw. mzika, czyli mieszanina su-
szonych owoców i orzechów. Honorem gospody-
ni jest upieczenie jak największej ilości kruchych 
ciasteczek w kształcie gwiazdek. Na stole wśród 
przysmaków znajdziemy również: drożdżowe 
ciastka, bułki z makiem i zupę z kwaszonej kapu-
sty. Dom przybiera się kolorowymi kwiatkami, a 
w mieszkaniach dominuje ogromna choinka. 
Kwiatki na Boże Narodzenie? Czemu nie? 

 

 

Przystanek nr 2 – Węgry 
 Węgrzy na Wigilię 
jedzą zupę rybną, rybę 
smażoną, zawijaniec z 
makiem, galaretę i gołąb-
ki. Pod obrus podkłada 
się siano, a stół posypuje 
się soczewicą na znak do-
brobytu. Pieczone ciasta, 
koniecznie muszą być z 
makiem, który zapewnia rodzinie miłość. Na 
wsiach przez całą noc pali się pnie drzew, a rano 

gospodarz rozgrzebuje ognisko w ten sposób, 
by poleciało jak najwięcej iskier. Im jest ich 
więcej, tym większy dobrobyt czeka gospoda-
rzy. Po spożyciu ryby na stół wigilijny podaje 
się również mięso - pieczonego indyka nadzie-
wanego kasztanami i owocami. 
 
  
Przystanek nr 3 – Austria 

W Austrii 
przygotowania 
do Świąt trwają 
pełne cztery ty-
godnie, podczas 
których w do-
mach wiesza się 
zielone gałązki, 
przystrojone fio-
letowymi wstążkami i czterema świeczkami. 
W Wigilię o godz. 17.00 w domach dzwoni 
dzwoneczek i oznajmia, że nastał czas kolacji i 
prezentów. O północy dzwonią dzwony 
wszystkich kościołów, zapraszając wiernych 
na Pasterkę. 

 

Przystanek nr 4 – Francja  

 Francuzi wie-
rzą, że w noc Bożego 
Narodzenia sam ma-
lutki Pan Jezus przy-
nosi im podarki i 
wkłada je do bucików, 
a na wsi do starych 
chodaków. Zostawia 
się je puste koło komi-
na, gdyż tędy, jak gło-
szą wierzenia - przychodzi Jezus. Wigilijna 
wieczerza rozpoczyna się dopiero po Pasterce, 
a składają się na nią: indyk nadziewany kasz-
tanami, ostrygi, zimne potrawy z jaj i tradycyj-
ny słodki tort w kształcie polana drzewnego.  
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Przystanek nr 5 – Włochy 

 Włosi przygotowu-
ją się do Świąt przez cały 
grudzień. Strojone są ulice, 
sklepy pełne są różnych 
szopek, wszędzie można 
kupić Bambino, czyli Dzie-
ciątko w żłóbku, które potem dzieci zanoszą na 
Plac św. Piotra do pobłogosławienia przez Ojca 
Świętego. Mało słyszy się kolęd, nie ma opłatka, 
choinki spotyka się rzadko. Najpopularniejszą po-
trawą wigilijną jest indyk, pierożki z mięsem oraz 
ciasto drożdżowe z dużą ilością korzeni. 

Przystanek nr 6 – Grecja 

 Podobnie jak w pozo-
stałe dni w roku, Grecy wie-
czór wigilijny najchętniej spę-
dzają poza domem, spotykając 
się z przyjaciółmi w barach, 
klubach i restauracjach. Do-

mowa wieczerza wigilijna spożywana jest o bar-
dzo późnej porze. Najważniejszym daniem jest 
faszerowany indyk. Boże Narodzenie trwa tutaj 
chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 dni! I aż dwu-
krotnie w tym czasie Grecy obdarowują się na-
wzajem nieprawdopodobną liczbą prezentów, 
które przynosi Święty Bazyli: w wieczór wigilijny 
i w noc sylwestrową. I to się nazywa moc prezen-
tów!  Droga Rodzinko! Następne święta spędza-
my w Grecji!  

Przystanek nr 7 – Hiszpania 

 Hiszpanie w Święta 
łamią się turron. Jest to coś w 
rodzaju chałwy i stanowi 
wielki przysmak. Nastrój 
Świąt bardziej oddają ulice i 
place miast, niż domy rodzin-
ne. Całe rodziny udają się na 
zabawy wokół wielkich cho-
inek, oświetlonych niezliczoną ilością lampek. Wi-
gilijnym daniem jest tu pieczona morska ryba. Po 
Pasterce odbywa się uliczny festyn kolęd, pieśni i 
tańców. Jednak bardziej uroczystym dniem jest 
święto Trzech Króli, kiedy to na ulice wyruszają 
pochody magów, którzy rozdają smakołyki.  

 

 

Przystanek nr 8 - Irlandia 

W Irlandii tradycją jest przy-
gotowywanie puddingu i 
mince pie czyli mięsa zapie-
kanego w cieście. Gdy za-
padnie zmrok Irlandczycy 
zapalają wigilijne świece. 
Zostawiają je zapalone aż do porannej mszy. 
Zwyczaj ten wywodzi się z czasów, kiedy 
światło świecy pomagało odnaleźć drogę zbłą-
kanym wędrowcom. 

Wędrujemy do zimnej, białej, północnej 
Europy. Może odwiedzimy Świętego Mikołaja 
w jego domu? 

 

Przystanek nr 9 – Dania 

W Danii tradycyjnym da-
niem jest budyń z ryżu, w 
którym ukryty jest jedyny 
migdał. Kto go znajdzie, 
otrzymuje w nagrodę marce-
panową świnkę, która ma 
zapewnić szczęście w przy-
szłym roku. Nabożeństwa 
odbywają się po południu, a 

po nich śpiewa się kolędy i tańczy wokół cho-
inki, pod którą leżą prezenty. 

Przystanek nr 10 – Norwegia - Może odwie-
dzimy Świętego Mikołaja w jego domu? 

 

 Norwegowie wierzą, że 
ich kraj jest krajem Bożego Naro-
dzenia. Dzieci na całym świecie 
wierzą, że to właśnie stąd, z kra-
ju Dalekiej Północy wyrusza na 
swą wędrówkę z workiem peł-
nym prezentów - św. Mikołaj. 
Święta mają swój początek już 
od 21 grudnia, od którego to 
dnia nie wykonuje się poważ-

niejszych prac. W Wigilię po nabożeństwie 
wszyscy zbierają się na tradycyjną kolację, któ-
rej podstawowym daniem jest owsianka z jed-
nym migdałem. Ten, komu się on trafi, otrzy-
muje podarek. Wieczerza składa się z dań ty-
powych dla tradycyjnej kolacji. 
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Przystanek nr 11 – Szwecja 

 Szwedzi Boże Narodzenie nazywają JUL. 
W Wigilię spożywa się słodki chleb domowego 
wypieku z dodatkiem imbiru. Tradycyjną potra-
wą jest doppa i grytan, czyli chleb moczony w 
wodzie, w której uprzednio gotowano mięso. 
Wszystkich gromadzi choinka i prezenty, które 
według tamtejszych wierzeń - przynoszą krasno-
ludki. 

Lecimy do Ameryki Północnej! 

Przystanek nr 12 – Kanada 

 W Kanadzie Eskimosi 
wędrują na Pasterkę nieraz kilka 
dni, do osady, gdzie pracują mi-
sjonarze. Msza Św. odprawiana 
jest w wielkim igloo, oświetlo-
nym lampami z foczym tłusz-
czem, a w Modlitwie Pańskiej 
wypowiada się słowa: „Mięsa 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj...", gdyż 
Eskimosi nie znają chleba. 

Kierunek – Ameryka Południowa 

Przystanek nr 13 – Meksyk 

Meksykanie zasiadają do Wi-
gilii o północy. Potrawy wi-
gilijne są nad wyraz wyszu-
kane: zupa rybna z knedlami 
z mięsa, ogromny indyk 
upieczony z wielkim, wspa-
niałym ogonem, w całości upieczona wielkich roz-
miarów ryba morska, którą się je z ziemniakami w 
śmietanie. Pod choinką znajduje się szopka, a po 
wieczerzy dzieci kijami starają się rozbić wiszący 
u sufitu dzban ze słodyczami. 

Przystanek nr 14 – Wenezuela 

 Boże Narodzenie w 
Wenezueli nie może obyć się 
bez choinki, która jest bardzo 
droga, bo sprowadzana aż z 
Kanady. Panuje wielki upał, 
bo na półkuli południowej 
właśnie trwa lato. Ktoś chętny na kąpiel? Na stole 
znajduje się indyk, sprowadzany z USA, pieczeń 
wieprzowa i winogrona. Wielu na świąteczne dni 
wybiera się w Andy lub na Wybrzeże, bo Święta 
trwają do 2 stycznia. 

Przystanek nr 15 – Argentyna 

 Tutaj Święta Bożego Na-
rodzenia obchodzone są bardzo 
hucznie. Przy ogromnym stole 
zastawionym jedzeniem, miesz-
kańcy wraz z rodziną, znajomy-
mi i sąsiadami bawią się i żar-
tują. Głównym i zarazem naj-
ważniejszym daniem jest pie-
czony prosiak, a dopiero o pół-
nocy zaczyna się konsumowanie słodyczy, 
zabawa i tańce do samego rana. Tego dnia nie 
ma zwyczaju obdarowywania się prezentami, 
jest to praktykowane w dniu Trzech Króli – 6 
stycznia.  

Przystanek nr 16 – Boliwia 

 Indianie w Boliwii 
nazywają Boże Narodzenie 
„Świętem Dzieciątka Zbawi-
ciela”. Budują szopki i 
umieszczają w nich postacie 
ludzi i zwierząt. W dniu 24 
grudnia rodziny wyruszają 
w pochodzie w stronę ko-
ścioła. Każdy niesie swoje Dzieciątko. Po mszy 
świętej ustawiają się w długim szeregu i cze-
kają na poświęcenie figurek. Kiedy to nastąpi, 
wracają przy dźwiękach muzyki do swych 
domów. Śpiewają kolędę: Ta noc jest najpięk-
niejsza i nie można przy niej spać. Śpiewy i 
tańce trwają aż do rana. Dla Indian nie ma 
święta bez rytmicznych tańców – jest to także 
forma ich modlitwy. 

Gdzieś w Azji… 

Przystanek nr 17 – Indie 

Według zwyczaju, zawsze na 
święta kupują sobie nowe 
ubrania. Tradycyjnie około 10 
dni przed Bożym Narodze-
niem zaczynają się wielkie 
przygotowania świąteczne. Są 
dekorowane ulice, domy oraz kościoły, malują 
różne wzory na podłogach i przed domami. 
Podczas świąt organizowany jest konkurs na 
szopkę, ustawianą zazwyczaj w widocznym 
miejscu przed domem. 
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Trochę egzotyki… 

Przystanek nr 18– Tahiti 

 Tam święta obcho-
dzi się w środku lata. Cała 
rodzina gromadzi się wo-
kół ziemnego pieca, w któ-
rym przygotowuje się tra-
dycyjne przysmaki. W spe-
cjalnych naczyniach przykrytych bananowymi 
liśćmi piecze się prosiaka, owoce drzewa chlebo-
wego, banany i lokalne płody rolne. Ludzie przy-
strajają się w wianki z kwiatów i tańczą do upa-
dłego przy dźwiękach ukulele.  

Przystanek nr 19 – Filipiny 

 Na Filipinach już od 
listopada cały kraj przybiera 
odświętną szatę. Z palmo-
wych liści i kwiatów robi się 
kolorowe girlandy, które 
przymocowuje się do okien i drzwi domów. Po-
tem przychodzi czas śpiewania kolęd. Przez dzie-
więć dni przed Bożym Narodzeniem, mieszkań-
ców miast i wsi budzi wczesnym rankiem dźwięk 
trąbki. Wzywa się ich w ten sposób do uczestnic-
twa w uroczystej mszy świętej. Ostatnia msza od-
prawiana jest w noc wigilijną, a po niej dzieci 
urządzają „żywą szopkę”. 

Święta Bożego Narodzenia na plaży przy grillu… 
A nie mówiłam, że strój kąpielowy się przyda? 

Przystanek nr 20 – Australia  

 Święta Bożego Na-
rodzenia wypadają w Au-
stralii w środku lata i są ob-
chodzone niezwykle orygi-
nalnie – na plaży. 25 grud-
nia australijskie rodziny 
zbierają się nad brzegiem oceanu przy wspólnym 
grillu. Wszyscy wymieniają się prezentami, śmieją 
się i żartują, zażywają także kąpieli, grają w plażo-
we gry oraz w krykieta. Dodatkową, związaną ze 
świętami, atrakcją dla małych Australijczyków, 
jest fakt, iż zaczynają się wtedy letnie wakacje! 
 Podstawę świątecznej dekoracji stanowi 
roślina zwana australijskim krzaczkiem, którą 
przyozdabia się tradycyjnymi girlandami, pełnią-
ca funkcję podobną do naszej choinki. Jednakże 

australijski Święty Mikołaj wygląda zupełnie 
inaczej, niż ten, jakiego znają dzieci na innych 
kontynentach. Jest bowiem ubrany w strój płe-
twonurka i zdarza się, że przybywa na desce 
widnsurfingowej. 
 W Australii, poza pogodą oraz wize-
runkiem św. Mikołaja, inaczej wygląda także 
świąteczna kolacja – jest zazwyczaj dostoso-
wana do pogody. Tradycyjna świąteczna kola-
cja może być nieco za ciężka przy letnim upa-
le. Wiele osób wybiera zatem coś z owoców 
morza lub szynkę na zimno, indyka oraz sałat-
ki. Na zakończenie podawany jest znakomity 
deser, zwany Pavlova, który smakuje najlepiej 
z truskawkami, granatem i bitą śmietaną. 
 Szczególną świąteczną tradycją w Au-
stralii jest „Kolędowanie przy świecach”. W 
przedświąteczny wieczór tysiące ludzi wycho-
dzi z domów i rozkłada na ziemi koce, by za-
siąść i śpiewać wspólnie z innymi kolędy. 
 
 To już koniec naszej podróży. 
„Wędrując” po świecie w poszukiwaniu tra-
dycji świątecznych zauważyłam, że pomimo 
znaczących różnic dot. obchodzenia tych świąt 
na pewno jest jedna rzecz, która łączy wszyst-
kie kultury na świecie – Święta Bożego Naro-
dzenia spędzane są w gronie najbliższych .  
 
 To gdzie spędzamy święta Bożego Na-
rodzenia 2014? Na plaży w Australii? W domu 
Świętego Mikołaja w Norwegii? Czy tradycyj-
nie, po polsku w domu rodzinnym?  
 

 Z najlepszymi życzeniami gdziekol-
wiek jesteście i z kimkolwiek spędzacie Świę-
ta.   Oby nikt nie poczuł się samotny! 

Patrycja Pudlik 
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Tradycje świąteczne 

Hmmm…  

Co to właściwie jest???   

Może zacznijmy od tego, co to jest tradycja?? 

 Tradycja: przekazywane z pokolenia na 

pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, po-

glądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, 

normy społeczne), uznane przez zbiorowość za 

społecznie doniosłe dla jej współczesności i przy-

szłości. ( No przynajmniej tak mówi nam nasza 

czcigodna Ciocia Wikipedia.) Ale ok, dla każdego 

tradycja może znaczyć coś innego, coś, co przeka-

zało starsze pokolenie , jakaś tradycja rodzinna 

albo tradycja z jakiegoś rejonu kraju.   

Aaa tak, tak, miałem mówić o tradycjach świątecz-

nych,  no to już zaczynam: 

Tak naprawdę to święta się zaczynają wtedy, gdy 

nasze ciotki, babcie i mamy zaczynają porządki, 

począwszy od mycia okien, krochmalenia firanek 

i na wycieraniu kurzów ( nawet pod wanną). 

Przykładowo na Śląsku przygotowuje się 

„Moczkę” (jest to specjalna odmiana piernika, któ-

ry zawiera migdały, rodzynki, suszone śliwki, su-

szone morele, gruszki, suszone figi, orzechy lasko-

we i dużą ilość ciemnego piwa). 

Czy też Kutia (zwyczajowo robiona jest z obtłu-

czonej pszenicy, ziaren maku, słodu, miodu, baka-

lii: różnorakich orzechów, rodzynek i innych do-

datków. W wielu przepisach uwzględnia się mle-

ko lub śmietankę do polania). 

No ok,  teraz o Małopolsce. 

 Tradycje wigilijne  

 Trudno znaleźć osobę, która nie lubiłaby 

Świąt Bożego Narodzenia. Kto nie lubi świątecz-

nych przygotowań, zapachu choinki, karpia i pre-

zentów?  

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który 

czeka się przez cały rok. To święta bardzo  ro-

dzinne, przeważnie spędzane w gronie naj-

bliższych - sięgające  tradycjami bardzo daw-

nych czasów, święta  najważniejsze dla Pola-

ków i jednocześnie najbogatsze w tradycje lu-

dowe. Z Wigilią łączy się wiele wierzeń, 

wróżb i rytuałów, połączonych wspólną ideą - 

przeżywaniem narodzin Boga.  

 

Co z tego magicznego nastroju zostało dzisiaj? 

Kto dzisiaj wnosi do pokoju snopy zboża na 

urodzaj? 

Wiele zwyczajów przestrzegamy do dzisiaj, 

ale nie znamy ich znaczenia. Gdybyśmy je 

znali i tak naprawdę kultywowali,   to w na-

szych domach nie stałaby sztuczna choinka i 

w nie królowałby telewizor... 

Wigilia  

 Słowo wigilia pochodzi od łacińskiego 

vigiliare – czuwać oraz vigilia – czuwanie, 

straż nocna. Tradycja czuwania przed wielki-

mi świętami jest bardzo stara. Mamy z nią do 

czynienia już w Starym Testamencie. W do-

mach Izraelitów w wigilię (wieczór poprze-

dzający dzień świąteczny) szabatu przygoto-

wywano wszystko, co niezbędne do święto-

wania. Wieczór taki był zresztą uważany za 

początek święta. Chrześcijanie Wigilię Bożego 

Narodzenia obchodzą od VIII wieku. Dzisiej-

szy sposób spędzania Wigilii pojawił się w 

Polsce w XVIII wieku, a rozpowszechnił – w 

XIX wieku. Wówczas (i dzisiaj!) był to dzień 

niezwykły, pełen dziwów, magii i czarów.   

Wierzono w to, że Wigilia Bożego Narodzenia 

(zwana niegdyś postnikiem, pośnikiem, kutią 

lub Wieczerzą Pańską) jest dniem, w którym 

następuje odnowienie dziejów, że wszystko  

S
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toczy się od nowa. Na ten jeden dzień raj zstępo-

wał na ziemię. W trakcie Wigilii dochodziło do 

wszechpojednania – żywych i zmarłych, ludzi i 

zwierząt. 

 Właśnie tego wieczoru pod śniegiem rosły 

cudowne kwiaty, drzewa owocowe kwitły i wy-

dawały owoce, zakwitał w formie srebrnej 

gwiazdki kwiat paproci (dopiero później przenie-

siono tę tradycję w noc świętojańską), woda w 

rzekach, stawach i studniach zamieniała się w 

miód, wino lub płynne złoto. Nad kwitnącą jabło-

nią otwierało się niebo, ziemia ukazywała swoje 

skarby, a rośliny kłaniały się nisko nowo Naro-

dzonemu. Zwierzęta (oprócz konia, którego nie 

było przy żłóbku Dziecięcia) mówiły ludzkim gło-

sem. Leśne zwierzaki budziły się z zimowego snu, 

a bydło o północy na chwilę krótko klękało przed 

żłóbkiem Dziecięcia. Swe listki otwierała nawet 

wyschła zawsze róża jerychońska, a zatopione 

niegdyś dzwony odzywały się z głębi jezior. Oży-

wały nawet kamienie i kręciły się wokół własnej 

osi. 

  Niestety, te wszystkie cuda mógł zobaczyć 

jedynie człowiek bez grzechu i wielkiej odwagi. 

Tradycja zna wiele podań o śmiałkach, którzy 

przysłuchiwali się rozmowom zwierząt. Te zwy-

kle przepowiadały im rychłą śmierć. Przychodziła 

ona po ciekawskich jeszcze tej samej nocy. 

 Bacznie obserwowano wówczas wszystkie 

zjawiska, gdyż „ten dzień jaki , cały rok taki”. Dla-

tego także już rano (!) Gospodarz rozdawał opłat-

ki wszystkim domownikom wraz z życzeniami 

szczęścia i zdrowia. Oczywiście, oni także mu te-

go życzyli. Miało to zapewnić domowi pokój i do-

brobyt na następny rok. Dzieci upominano, aby 

były grzeczne i posłuszne, gdyż, jeśli w Wigilię 

oberwą po głowie, to przez cały rok będą dosta-

wać lanie.  

 Kiedy wszystkie potrawy gotowe, choinka 

przyniesiona i ubrana, wszyscy zebrani przy stole, 

modlitwa, opłatek, wieczerza, prezenty…  Aż tu 

nagle przychodzi jeden jedyny moment, kiedy 

już i nasz pies miał się odezwać i złożyć nam 

życzenia, jedyny moment, kiedy nasz wyro-

śnięty glonojad chce krzyknąć „ Ej Ludzie syp-

nijcie rozwielitkę, bo nie dość, że mokro w 

tym akwarium to jeszczem głodny” jedyny 

moment w roku, kiedy nikt nie jedzie do pra-

cy, nie śpieszy się, nie goni nas czas, wszystko 

wydawałoby się piękne, prawda??? Lecz wła-

śnie w tym momencie nasza wieloletnia znajo-

ma Plazma musi akurat emitować starego od-

ważnego i już wszystkim nam dobrze znanego 

„Kevina” …. I gdzie wtedy pryska ten czar 

tychże Świąt, co powoduje, że dzieci i mło-

dzież pędzą po niezliczonej liczbie schodów, 

pięter, pokoi, mijając siebie i przepychając, tyl-

ko dlatego, że leci jakiś „ KEVIN”!!!  Oczywi-

ście starsi zostają przy stole, siedzą, zajadają,  

popuszczają paski , pierwsza kawa, herbatka, 

kompot z suszków, aż tu nagle przychodzi 

godzina  24:00… I teraz, kto pierwszy do ła-

zienki???   

Święta są pięknym czasem, lecz coraz bardziej 

lekceważonym, zawęża się też niektóre trady-

cje, obrzędy, spędzając czas przed telewizo-

rem, pakując swoją głowę dźwiękiem i migo-

taniem klatek filmowych.  

 Dlatego apeluję, poznajcie tradycje świąteczne 

i pamiętajcie o nich, bo może Wam u siebie, w 

swoich rodzinach uda się to przywrócić i  bę-

dzie weselej i Mikołaj się będzie cieszył 

( wiem, wiem, nie istnieje pff ). 

 Kończąc to gadanie  życzę Wam Po-

godnych, Wesołych,  Miłych, Ciepłych Świąt 

Bożego Narodzenia  w rodzinnym gronie i bez 

„ KEVINA”!!!   

Wesołych Świąt! 

Jakub Figlewicz 

C
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Piernik staropolski 
 

Piernik należy do najstarszych ciast, a wywodzi się 

z tzw. miodowników wielkich – wielkich bochnów 

chleba robionych na miodzie. Pochodzi z XII wiecz-

nej Bazylei i Norymbergii, głównych ośrodków 

piernikarskich średniowiecznej Europy. W Polsce 

nazwa „piernik” wywodzi się ze staropolskiego sło-

wa „pierny” czyli pieprzny. Podawano je jako deser 

po obiedzie, przysmak przy winie lub zakąskę przy 

wódce. W XVIII wieku popularne było powiedzenie 

„Kto nie pija gorzałki i od niej umyka, ten słodkiego 

nie godzien kosztować piernika”. Popularność pier-

nika tłumaczyć można także m.in. walorami zdro-

wotnymi. W dodawanych do nich przyprawach 

występują liczne związki istotne w zwalczaniu cho-

rób cywilizacyjnych, w tym także i chorób przewo-

du pokarmowego. Pierniki posiadają także wiele 

zalet żywieniowych: glukoza i fruktoza są środkami 

wzmacniającymi i odmładzającymi organizm; przy-

prawy korzenne pomagają w leczeniu chorób prze-

wodu pokarmowego, serca, nerwów, niedokrwisto-

ści i innych.  

 

Przepis na piernik: 

SKŁADNIKI: 

 3  jajka 

 1,5 szklanki cukru 

 20 dag miodu płynnego  

 2 łyżki zimnej wody 

 20 dag margaryny 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 przyprawa do piernika 

 1łyżka kakao 

 1 szklanka kwaśnej śmietany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE: 

1. Margarynę ucierać z cukrem, dodać żółtka, 

miód wodę, śmietankę, mąkę zmieszaną z so-

dą, kakao, i przyprawą do piernika. 

2. Z białek ubić pianę i delikatnie wymieszać z 

ciastem. 

3. Wyłożyć cisto do foremki. 

4. Piec w temp. 150-160 stopni przez 40-60 min. 

Renata Pietrzyk, 4T3 
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Szlachetna Paczka -  

dar dla potrzebujących 
 Akcja Szlachetna 
Paczka została zorgani-
zowana po raz pierwszy 
w naszej szkole przez 
Samorząd Uczniowski, 
którego opiekunem jest 
p. Justyna Dudzik. W 
ramach akcji udało się 

zebrać podstawowe artykuły użytku codziennego 
takie jak: pościel, zabawki, środki czyszczące, ar-
tykuły papiernicze itp. Połączone siły 32 klas i 23 
nauczycieli pozwoliły na stworzenie 25 paczek, 
które trafiły do wielodzietnej rodziny i samotnej 
starszej pani. Mamy nadzieję, że w kolejnych la-
tach uczniowie oraz nauczyciele będą chętnie 
uczestniczyć w następnych charytatywnych 
przedsięwzięciach. 

Małgorzata Dyl 
Karolina Goryczka 

 

KĄCIK JĘZYKÓW OBCYCH część 1 – Boże Narodzenie 

 

 

Język polski Język angiel-
ski 

Język niemiecki Język hiszpański Język francuski Język wło-
ski 

Boże Narodzenie Christmas Weihnachen de Navidad Noël Natale 

Choinka Christmas tree der  Weihnachts-
baum 

árbol de Navidad sapin albero di 
Natale 

ozdoby choinko-
we 

Ornamenta-
tion 

die  Weih-
nachtsschmuck 

decoraciones de 
Navidad 

décorations de Noël decorazioni 
di Natale 

kalendarz adwen-
towy 

Advent calen-
dar 

der Adventska-
lender 

calendario de Ad-
viento 

calendrier de l'-
avent 

calendario 
dell'Avve-

nto 

szopka crib die Krippe cuna crèche presepe 

Wesołych Świąt! Merry Christ-
mas! 

Frohe Weihnach-
ten! 

Feliz Navidad! Joyeux Noël! Buon Nata-
le! 

Góra Grosza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach akcji Góra Grosza zebrano 208,31 zł, które 

zostaną przekazane fundacji Nasz Dom, opiekującej się 

dziećmi z ubogich rodzin.  
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HUMOR 

 

Z uczniowskich zeszytów … 

*** 
Przy rekonstrukcji konserwatorzy usuwali to, co 

przyniosły wieki, bo piękno zawsze jest pod sukien-

ką. 

*** 

Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal 

prześladuje wielkich pianistów. 

*** 
Harfa podobna jest do łabędzia, tylko gorzej pływa. 

*** 
Pacjent wykazywał pełną przytomność i współpra-

cę, i nie odpowiadał na pytania. 

 

 

Świat w obiektywie uczniów ZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Kamil Drużbacki                              Fot. Gabriela Ziemba 

*** 

Pacjentka cierpi na depresję od czasu pierwszej 

wizyty u mnie w 1996 r.  

*** 
Hemingway: Stary człowiek i morze. Stary człowiek 

wypływa w morze, łowi rybę, ale inne ryby mu ją 

zjadają, a on wraca. 

*** 
Prus: Kamizelka. On sobie zacieśnia kamizelkę, ona 

mu zacieśnia kamizelkę, on umiera. Koniec. 

(Dopisek: W ogóle z nowelami pozytywistyczny-

mi jest prosta sprawa: wszyscy na końcu umierają 

na suchoty – poza dziewczynką z Katarynki, która 

zaczyna widzieć, jak źle tańczy). 

*** 
Kochanowski: Odprawa posłów greckich. Bulwersu-

jąca opowieść o posłach, którzy dostają 14 pensji 

jako odprawę. 
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Fałkowice– moje Fał-

kowice 

Fałkowice koło Gdowa do-

czekały się własnej mono-

grafii. Historię wsi spisał 

pan mgr Franciszek Cięża-

rek, nauczyciel przedmio-

tów budowlanych w naszej 

szkole. To wyjątkowe 

opracowanie powstało w 

efekcie szerokich i dogłęb-

nych badań przeprowa-

dzonych przez Autora oraz 

wielu  godzin poświęco-

nych analizie  historycz-

nych i kulturalnych dzie-

jów miejscowości. Pan Pro-

fesor gromadził i opisywał 

m. in. dokumenty rodzinne 

i parafialne, a także prze-

prowadził rozmowy z 

mieszkańcami Fałkowic. 

Książkę uzupełnia ciekawy 

materiał zdjęciowy.  

Lektura monografii nie-

wątpliwie skłoni do reflek-

sji i zadumy nad naszą lo-

kalną przeszłością, ma też 

przekazać młodszym po-

koleniom bogate dziedzic-

two regionu. 

Na lekturę tej niezwykle 

fascynującej książki zapra-

szamy do biblioteki szkol-

nej!  

D. K 
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