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Drodzy Pedagodzy,  

Koleżanki i Koledzy! 

 

 

Marzec to czas poszukiwania 

pierwszych oznak wiosny, 

czekania na Święta Wielka-

nocne, natomiast dla matu-

rzystów to czas oczekiwania na matury. 

Dla naszej szkoły marzec jest też miesiącem 

naszego Patrona – ks. prof. Józefa Tischnera. W tym 

miesiącu obchodzimy Dzień Patrona. Może z tej okazji 

zastanówmy się nad wartościami propagowanymi 

przez naszego Patrona? Oto kilka inspirujących cyta-

tów księdza profesora:  

Czym jest tradycja? Przede wszystkim nie jest ru-

pieciarnią, w której od czasu do czasu można znaleźć jakiś 

skarb.  

Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu 

tylko jedno: „szukaj”.  

Jeżeli będziesz dobry, wtedy i twoje uczynki będą 

dobre. Bo dobre drzewo rodzi dobre owoce. 

 Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki 

miłości możemy pojąć wszystko.  

A to kilka propozycji książkowych autorstwa 

dotyczących naszego patrona:  

„Alfabet Tischnera”. Wybrał i opracował Wojciech 

Bonowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak  

„Historia filozofii po góralsku”. Kraków: Znak.  

Wojciech Bonowicz „Kapelusz na wodzie. Gawędy o 

księdzu Tischnerze” 

 Pragnęłabym więc Was zachęcić do zapozna-

nia się z biografią księdza profesora oraz do poświęce-

nia chociaż chwilki na przeczytanie fragmentów po-

wyższych pozycji książkowych. Przecież propagowa-

nie idei ks. prof. Józefa Tischnera jest naszym obo-

wiązkiem jako uczniów tischnerowskiej szkoły. 

    Redaktor naczelna 

Patrycja Pudlik 
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2. Jest pan dobrym i lubia-

nym nauczycielem. Jak Pan 

to osiągnął? 

Nie wiem czy jestem lubiany. Na 

to pytanie mogą odpowiedzieć 

tylko uczniowie. Jeżeli tak, to 

właśnie oni znają odpowiedź.  

Rozmowa z mgr Tomaszem Wójtowiczem, nauczycielem  

wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Dobczycach. 

1. Dlaczego wybrał Pan za-

wód nauczyciela wychowania 

fizycznego? 

Od najmłodszych lat związany by-

łem ze sportem. Przez 12 lat upra-

wiałem wioślarstwo w AZS Kra-

ków z małymi sukcesami 

(wicemistrzostwo Polski junio-

rów). Chcąc pogodzić sport i dba-

łość o własną przyszłość, zdecydo-

wałem się studiować na AWF-ie. 

Poza tym mama była nauczycielką 

więc pewnie jakieś geny odziedzi-

czyłem.  

NASI NAUCZYCIELE 
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6. Pracuje Pan w Zespole 

Szkół już kilkanaście lat, jak 

Pan ocenia, czy obecnie mło-

dzież jest mniej wysporto-

wana i chętna do ćwiczeń w 

porównaniu do lat ubie-

głych? Czym to jest spowo-

dowane? 

Trudno porównywać młodzież 

dzisiejszą z młodzieżą sprzed 20 

lat. Inne czasy, inne priorytety. 

Myślę, że w każdym okresie byli 

ludzie bardziej i mniej aktywni 

fizycznie. Jest to normalne. Może 

kiedyś nie było tylu „pokus” ży-

cia dnia codziennego, co powo-

dowało mniejsze możliwości or-

ganizacji czasu wolnego. Zmiana 

systemu nauczania, przeładowa-

nie materiału też ma swoje zna-

czenie. Nie odbiegacie dużo od 

waszych starszych kolegów. Ge-

neralnie problemy są takie same.  

Rozmawiał Karol Suchta 

3. Co Pan uważa za swój naj-

większy sukces zawodowy? 

Z pewnością prowadzenie drużyny 

koszykarskiej. Spotkanie na swojej 

drodze wielu wartościowych ludzi. 

Najważniejsze chyba jednak to 

uśmiech i serdeczność absolwen-

tów przy spotkaniu.  

 

4. Czy oprócz sportu ma Pan 

jakieś inne zainteresowania? 

Oczywiście. Działam w samorzą-

dzie gminnym w Myślenicach. Do-

bry film, książka. 

 

5. Jakie ciekawe zajęcia propo-

nują nauczyciele wf w naszej 

szkole podczas lekcji wf i za-

jęć pozalekcyjnych?  

Podczas lekcji staramy się urozma-

icać zajęcia na tyle, na ile pozwala 

program nauczania. Staramy się 

aby każdy rozwijał się w dyscypli-

nie sportowej, którą lubi. Mamy 

szeroką ofertę zajęć pozalekcyj-

nych: koszykówka, siatkówka, tenis 

stołowy, aerobik, zajęcia na siłowni. 

Myślę, że każdy kto lubi się ruszać, 

znajdzie coś dla siebie. 
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Czym jest me życie?/ Ach, 

jedną chwilką!* 

Wybitny aktor teatralny, telewi-

zyjny i filmowy, (miejsce 423. w rankin-

gu światowym**), grał w produkcjach 

m.in..:  Śmierć jak kromka chleba, Autopor-

tret z kochanką, Pan Tadeusz, Quo vadis, 

Anioł w Krakowie, Cudowne lato...., wy-

kładowca PWST w Krakowie… Mogło-

by się pomyśleć: cóż to za wybitna po-

stać i dlaczego jest napisane o niej w 

szkolnej gazetce.  A to jest notka biogra-

ficzna gościa naszej szkoły – p. Jerzego 

Treli.  Mieliśmy zaszczyt gościć tę wy-

bitną postać z okazji obchodów dnia na-

szego Patrona.  

 

Przed rozpoczęciem imprezy na 

sali gimnastycznej było dosyć gwarno, 

słychać było rozmowy, nasi szkolni ak-

torzy przypominali sobie treść scena-

riusza, nie obyło się też bez prób mi-

krofonów, a wtedy wszedł ON – głosy 

ucichły, wszyscy powstali. Po części 

oficjalnej i artystycznej przyszedł czas 

na rozmowę z naszym gościem – parę 

słów o przyjaźni z księdzem profeso-

rem, zaprezentowanie fragmentów z 

książek naszego patrona. Następnie 

prowadząca Karolina Goryczka mówi: 

Mamy wielką przyjemność zobaczyć 

warsztat aktora.  Proszę państwa -  pan 

Jerzy Trela i Wielka Improwizacja!  I w 

całej Sali rozbrzmiewa niesamowity 

głos naszego gościa: Samotność - cóż po 

ludziach, czym śpiewak dla ludzi? (…) 

Szepty milkną, wszyscy podnoszą gło-

wy i z uwagą słuchają słynnego mono-

logu Konrada z Dziadów.  

Trela - z pozoru cały czas taki 

sam, ociężały, kamienny, groźny - a 

faktycznie coraz to inny. Tyle, że ten 

efekt osiągnął trudnymi środkami: mi-

nimalną zmianą wyrazu twarzy, oczu, 

grymasem, zmianą w sposobie gesty-

kulacji. 

Fot. Kamil Drużbacki 
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 Stojąc z boku sceny miałam moż-

liwość obserwacji naszej szkolnej 

publiczności – wszyscy zastygli, 

zasłuchani, nikt nie wyszedł…  

Czy taki efekt można sprawić sa-

mym głosem? Ot, w tym całe mi-

strzostwo pana Treli. Przez całą 

recytację i interpretację monolo-

gu odpowiednim modulowa-

niem głosu miałam ciarki. 

 To wielki zaszczyt mieć 

możliwość zobaczenia na żywo 

człowieka teatru, należącego do 

czołówki polskich aktorów.  Takiej oso-

bowości należy się niezmierny szacu-

nek, bo kto jak nie pan Jerzy Trela, po-

trafi samym głosem przykuć uwagę set-

ki młodzieży?  

Patrycja Pudlik 

 

*Adam Mickiewicz, Dziady cz.III sc. II – 
Wielka Improwizacja 
** według www.filmweb.pl  
 

 

 

 

http://www.filmweb.pl
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„On nie umarł, przecież 

on tylko wyszedł i za 

chwilę wróci….” 

  

Jakże wspaniale w murach Ze-

społu Szkół było gościć prezesa Stowa-

rzyszenia Drogami Tischnera, a zara-

zem brata naszego Patrona – pana Kazi-

mierza Tischnera.  Ile w tym człowieku 

ciepła, radości, hartu ducha, miłości… 

Jaki on podobny do księdza profesora…  

- takie były moje myśli podczas naszej 

rozmowy. 

Pomimo że pomiędzy braćmi by-

ło 15 lat różnicy, starszy brat dał wiele 

cennych wskazówek panu Kazimierzo-

wi oraz pokazał jak cieszyć się życiem i 

być szczęśliwym człowiekiem. Nasz 

gość opowiedział jaki wpływ na księdza 

profesora miało miejsce jego wzrastania, 

rodzina oraz klimat panujący w domu, 

jakim uczniem był ks. Józef Tischner, 

które przedmioty lubił, a za którymi nie 

przepadał oraz jaką rolę w jego życiu 

miała bacówka, w której się spotykał  z 

ludźmi i tworzył. 

Można stwierdzić, że humor w 

rodzinie Tischnerów jest dziedziczny, 

ponieważ pan Kazimierz przytaczał 

różne anegdoty z życia naszego patrona 

oraz zdradził nam, że najlepsze relacje 

braterskie ze starszym bratem podczas 

wspólnego mieszkania były wtedy, kie-

dy ksiądz Józef wyjeżdżał. 

Oprócz humorystycznych aneg-

dot nie zabrakło momentów wzruszeń,  

kiedy to nasz gość opowiadał o choro-

bie i cierpieniu księdza profesora. 

Młodszy brat udowodnił nam, że do 

ostatnich chwil ksiądz Tischner nie 

stracił dobrego humoru. „Leżał na łóż-

ku, poprosił o kartkę i długopis. Poda-

łem mu ją, przytulił mnie i napisał << 

Kaziu, chyba czas się pożegnać >>. Wi-

dząc moją reakcję, dopisał << Żartowa-

łem, chciałem Ci tylko powiedzieć, że 

masz trociny we włosach>>” 

 Jednakże najbardziej poruszyły 

mnie słowa pana Kazimierza: „On [ks. 

prof. Józef Tischner – przyp. red.] nie 

umarł, przecież on tylko wyszedł i za 

chwilę wróci… On jest cały czas z na-

mi, żyje pomiędzy nami, żyje w was.” 

Tymi słowami pragnęłabym za-

chęcić do propagowania idei naszego 

patrona, jego słów oraz sposobu życia. 

Przecież to dzięki nam, uczniom tisch-

nerowskiej szkoły,  ks. prof. Józef Ti-

schner ciągle żyje. 

Bo jak mawiał nasz Patron: „W 

każdej chwili możemy wznieść się po-

nad siebie i zacząć wszystko od nowa.” 

Patrycja Pudlik 
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 Pośród wszystkich problemów, 
kłopotów, zmartwień, w ciągłym biegu i 
życiowym chaosie, w ludzkich głowach 
nie brak miejsca na marzenia. Dla nie-
których fantazje to chwile zapomnienia, 
dla innych to sens i cel  życia. Za wszel-
ką cenę pragną oni dogonić marzenia i 
zrobić wszystko aby je urzeczywistnić.  

 Ja, od kiedy pamiętam chodziłam 
z głową w chmurach. Miałam wiele pra-
gnień ale jedno z nich było najważniej-
sze… Miłość. Każdego dnia na ulicy mi-
jałam zakochanych ludzi. Wtuleni i 
wpatrzeni w siebie nie zauważali ota-
czającego ich świata. Widać, że byli na-
prawdę szczęśliwi. Nigdy nie chciałam 
rycerza na białym koniu, bo życie to nie 
bajka. Byłam też cierpliwa wiedząc, że 
kiedyś na pewno znajdę drugą połowę 
mojej duszy. Znalazłam… 

 Moje spełnione pragnienie ma na 
imię Paweł. Dzięki niemu mój każdy 
dzień jest wspaniały. Nasza historia za-
częła się od wspólnych interesów. Nie 
podejrzewałam, że kupno książki może 
zapoczątkować uczucie. Pewnego wrze-
śniowego dnia jechaliśmy w autobusie 
na wycieczkę. Jako nieznajomy wyda-
wał mi się niedostępny i… troszkę zbyt 
pewny siebie. Pomyślałam, że z nim z 
pewnością nie będę się kolegować. 
Cóż… Życie potrafi nas zaskakiwać.  
Długie rozmowy, spacery, wspólne zain-
teresowania zbliżyły nas do siebie. Na-
gle lekki dystans zanikał a nasza znajo-
mość przerodziła się w przyjaźń.  

 

 

 

Nie mieliśmy przed sobą żadnych ta-
jemnic, ufaliśmy drugiej osobie bez 
granic, zawsze mogliśmy na siebie li-
czyć. On wysłuchiwał mojego gadania, 
chodził ze mną do sklepów, wybierał 
kolor sukienki. Ja pomagałam mu na-
prawiać samochód, oglądałam długie 
mecze. Przywiązaliśmy się do siebie. 
Czas mijał a ja uświadomiłam sobie, 
że nie mogę bez niego żyć. Pokochałam 
go całym sercem.  

 Paweł jest bardzo dobrym czło-
wiekiem. Nad wyraz opiekuńczym, 
czułym, troskliwym. Z nikim innym 
nie mamy tyle tematów do rozmów. 
Ciągle się śmiejemy. Najczęściej z sa-
mych siebie. Czas spędzamy bardzo 
aktywnie. Razem kochamy spacero-
wać, gotować, jeździć na rowerach, 
rolkach, chodzić na grzyby, pływać. 
Od Pawła wiele się nauczyłam. Inspi-
ruje mnie i jest dla mnie symbolem 
cierpliwości i staranności.  

Spełnione Marzenie                       
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Cenię ludzi z pasją a on właśnie ją ma. 
Uwielbia maszyny rolnicze, stare sa-
mochody, zajmuje się modelarstwem. 
Dla mnie jest artystą, który nie do 
końca wierzy w siebie i swój talent. 
Moim zdaniem jego modele domów, 
maszyn rolniczych, samochodów są 
dziełami sztuki. Każde z nich ma duszę 
i jest wyjątkowe. Takie zainteresowa-
nia korzystnie wpływają na człowie-
k a ,  c z y n i ą c  g o  w r a ż l i w y m .  
Ja od Pawła dostaję modele a on ode 
mnie wiersze lub obrazy, które bardzo 
lubi. Nie da się ukryć, że łączą nas ar-
tystyczne pasje.  

 Czy można mieć przyjaciela, 
chłopaka, powiernika i dobrego kum-
pla w jednej osobie? Można. I jest to 
bardzo ważne. Mam wielkie szczęście, 
że trafiłam na kogoś takiego. Przeżyli-
śmy wiele dobrych i złych chwil. Obie-
caliśmy sobie, że zawsze będziemy ra-
zem. Naszą miłość zawsze traktowali-
śmy poważnie i tak jest do teraz. Nie  

chcieliśmy rozgłosu, nie lubimy sztucz-
nych zachowań, nie jesteśmy też parą 
na pokaz.. Sens nie tkwi w trzymaniu 
się za ręce, lecz jest zakorzeniony głę-
boko w sercu. Prawdziwe uczucie nie 
potrzebuje kolorowej oprawy bo samo 
w sobie jest piękne. My ze sobą jeste-
śmy praktycznie. Nie teoretycznie. 
Często to sobie powtarzamy. Dajemy 
drugiej osobie serce i całą swoją mi-
łość nie oczekując zapłaty. Antonie de 
Saint- Exupery napisał: „Prawdziwa 
miłość zaczyna się tam, gdzie niczego 
już w zamian nie oczekuje.”  

 Marzyłam o wielkiej i prawdzi-
wej miłości. Moje życzenie się spełniło. 
Nie jestem w stanie opisać jak wiele 
może znaczyć drugi człowiek. Wspa-
niała jest myśl, że przez życie idzie się 
z ukochaną osobą. Mam nadzieję, że to 
dopiero początek naszej historii a ży-
cie dopisze nam dobre zakończenie.  

    

Angelika Woźniak 

 

 

„ Gdybyś kiedy we śnie poczuła,  

że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością,  

wiedz, żem żyć przestał.”                                                                         

        S. Żeromski 
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 18 lutego 2014 r., klasa druga li-
ceum ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Dobczyce pod opieką p. Iwony 
Puchały gościła na zajęciach artystycz-
nych p. Andrzeja Domagalskiego. 
Dziennikarz, poeta, kolejno: instruktor, 
kierownik i wreszcie dyrektor w kra-
kowskim Centrum Kultury Rotunda, 
dusza towarzystwa, a nawet można po-
kusić się o stwierdzenie – podróżnik. 
 
 P. Andrzej odwiedził licealistów 
z klasy kulturowej, aby opowiedzieć o 
realiach dziennikarstwa, które było kie-
dyś oraz z którym spotykamy się na co 
dzień. Dla uczniów to bardzo cenne in-
formacje, ponieważ przedstawiony zo-
stał sposób rozwijania się dziennikar-
stwa na przełomie lat, a nie tylko jedne-
go z jego etapów. P. Domagalski mówił 
również o swojej etatowej pracy w 
dzienniku sportowym ,,Tempo” oraz o 
współpracy z ,,Dziennikiem Polskim”, 
do którego pisze do dzisiaj. 
 
 Gość przedstawił wiele zalet 
dziennikarstwa tj. nawiązywanie no-
wych znajomości, poznawanie wybit-
nych osób (w karierze red. Doma-
galskiego m.in. wywiad z Mar-
kiem Grechutą), liczne podróże 
po kraju i poza jego granicami, 
rozwijanie swojej kreatywności. 
 

Z każdego słowa p. Andrzeja można 

było wywnioskować, że darzy swój za-

wód wielkim szacunkiem i pasją, mimo 

że ten nie należy do łatwych, bezpiecz-

nych i wymaga ogromnego poświęce-

nia. 

 P. Domagalski pisząc liczne arty-
kuły, tworzy również poezję, m. in. wy-
dał tomik wierszy pt. ,,Tego dnia, tamtej 
nocy” , w przeszłości realizował KIKS, 
czyli Konkurs Inicjatyw Kabaretów Stu-
denckich, pracował w Krakowskim Wy-
dawnictwie Akademickim w se-
rii ,,Podkowa i pióro”, gdzie wydał 
wiersze m.in. Andrzeja Sikorowskiego, 
Leszka Wójtowicza, Tadeusza Kroka. 
Na zakończenie spotkania dziennikarz 
zadał uczniom pytanie, czym dla nich 
jest patriotyzm. 
Każdy ze słuchaczy sam musiał zmie-
rzyć się z odpowiedzią. Dla uczniów 
klasy kulturowej była to żywa lekcja 
dziennikarstwa, o którym opowiadał 
człowiek, który od wielu lat w nim pra-
cuje i zna wszystkie jego tajemnice. 

                                                                        

Aleksandra Łabędź, kl. 2LO1 

Dziennikarstwo wczoraj i dziś, 

czyli spotkanie z redaktorem 

Andrzejem Domagalskim 
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Odnaleźć samego sie-
bie… - inspirujące spo-
tkanie klasy kulturowej  
z p. Andrzejem Pacułą. 
  

 
 
Poeta, tekściarz, satyryk, aktor 

kabaretowy, projektant słowa i prze-
strzeni pomiędzy, konserwatysta postę-
powy, wieczorami  libertyn – tak siebie 
określa nasz gość, z którym mogliśmy 
porozmawiać dn. 14 marca br.  

Pan Pacuła opowiadał o pracy w 
Piwnicy Pod Baranami, o sensie bycia 
artystą, o swoim hobby jakimi są: my-
ślenie, „śmiech przed… i po…” oraz 
unikanie głośnych i napastliwych (osób, 
sytuacji – przyp.red.), dowiedzieliśmy 
się także czym różni się aktor współcze-
sny od tego z czasów PRL oraz jak roz-
różnić humorystę od satyryka.  
 

 
 
 
 
W nastrój wzruszających wspo-

mnień zabrała nas uczennica klasy kul-
turowej – Anna Knapik, która przeczy-
tała poematy naszego gościa – „Mama” 
oraz „Piotr S.”. Jak stwierdził pan An-
drzej Pacuła: „Nie sądziłem, że ten 
wiersz można w taki sposób przeczy-
tać („Mama” – przyp. red.). 

Uczniowie klasy kulturowej 
otrzymali od gościa niebywałe zapro-
szenie do odwiedzenia krakowskiej 
Piwnicy Pod Baranami. Poeta wręczył 
egzemplarz  tomiku p. Andrzeja pt.: 
„Uzbornia – kroniki rodzinne” szkolnej 

bibliotece.  
Artysta ma zamiar 
ponownie odwiedzić 
społeczność  naszego 
Zespołu w kwietniu, 
przy okazji wizyty 
kolejnego gościa – 
Andrzeja Zaryckie-
go.  
  
  

Patrycja Pudlik 
Karolina Goryczka  
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„Z Tobą i bez Ciebie” 

 

Bez Ciebie – to taka wielka pustka. 

Bez Ciebie – to tak, jakby cząstki mnie 
było brak, 

Bez Ciebie – to jest właśnie tak… 

Tak jakby brakowało mi powietrza 

Jakbym ciągle była zamknięta… 

Zamknięta w sobie…w jedynej osobie, z 
której 

Nie da się wydostać. 

Tak właśnie jest bez Ciebie. 

A z Tobą? 

Z Tobą – nie ma wielkiej pustki 

Z Tobą – wszystkie cząstki mnie są na 
swoim miejscu 

Z Tobą – to jest właśnie tak. 

Dajesz mi powietrze, 

Jesteś kluczem do tej części mnie, która 
jest zamknięta, 

Wydostajesz mnie z otchłani mnie sa-
mej. 

Bo z Tobą wszystko staje się łatwiejsze 

Bo tylko Ty dajesz mi szczęście. 

 

                                     Karolina Goryczka 

Świat w obiektywie uczniów ZS 

Fot. Kamil Drużbacki 
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W dniu 6 marca 
2014 r. w naszej 
szkole po raz ko-
lejny odbył się 
Dzień Dawcy 
Szpiku Kostnego 
pod hasłem „Nie 

bądź obojętny – podaruj życie!”. 

Akcja ta mogła być zorganizowana 
dzięki fundacji DKMS – Dawcy Komó-
rek Macierzystych Szpiku. Opiekuna-
mi akcji były panie profesor: Agnieszka 
Majka-Knap i Agnieszka Stoch. Nie 
obyłoby się również bez pomocy wo-
lontariuszek z klasy 2LO1, które reje-
strowały potencjalnych dawców. W 
tym roku zgłosiło się do nas 60 takich 
właśnie osób. 

Temu wydarzeniu towarzyszyła 
również Akcja Honorowego Krwiodaw-

stwa, która już niejednokrotnie była or-
ganizowana w naszej szkole. Koordyna-
torami byli p. Jacek Mikołajczyk i p. Ewa 
Mikołajczyk przy dużej pomocy kl. 
2LO3. Podczas tej akcji zebrano 31,5 litra 
krwi. 

W obu tych akcjach wzięli czynny 
udział nie tylko uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły, lecz także osoby z Dob-
czyc i okolic, kolejny raz udowadniając, 
że społeczności szkolnej, absolwentom i 
mieszkańcom Gminy i Miasta Dobczyce 
nieobce jest poczucie odpowiedzialności 
za los chorych, cierpiących i potrzebują-
cych. 

 

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnych akcjach! 

                                                                                                               
Karolina Goryczka 

„ Nie bądź obojętny...” 
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1. Kiedy zainteresowałeś się two-
rzeniem?  
 
 

Tworzeniem? A cóż ja takiego tworzę? 
Nabazgranie paru kresek i pokrycie ich 
kolorem? Nie, tworzenie to coś do cze-
go dążę, coś co można puścić w świat i 
na tym zarabiać. Na razie tylko maluję. 
Ale wracając do pytania - maluję od-
kąd pamiętam. 
 
 

2. Inspiruje Cię ktoś szczególny?  
 

 Jest pewna artystka której prace są dla 
mnie inspiracją. Jej pseudonim arty-
styczny to Yuumei (Wenqing Yan). 
Można ją znaleźć na takich stronach jak 
deviantart.com czy jej fanpage’u na fac-
cebook’u.  
https://www.facebook.com/
YuumeiArt  
http://yuumei.deviantart.com/  
 
 

Kacper Widzisz jest 

uczniem 4 klasy Techni-

kum Informatycznego w 

Zespole Szkół w Dobczy-

cach. Od wielu lat interesu-

je się grafiką komputerową 

i animacją. 
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3. Z której swojej pracy jesteś naj-
bardziej zadowolony i dlaczego?  
 

 Z której pracy… Wszystkie prace lubię 
tak samo (czyli wcale :D), ale jeżeli 
miałbym wybierać jest to chłopak z ró-
żowymi włosami, w fioletowej koszuli 
z żółtymi gwiazdkami (pierwsza wer-
sja). Dlaczego… Hmm. Tworzyłem go 
dość dawno temu, i jest to praca która 
sprawiła mi najwięcej zabawy, a samą 
postać jak i stylistykę wymyśliła moja 
dziewczyna.  
 
 

4. Czy masz ukształtowany swój 
własny styl? 
 
I to jest właściwe pytanie. Do własnego 
stylu artysta dąży całe życie. Ja go 
nadal szukam. Moje prace są zbyt za-
mglone, mało przejrzyste. Przede mną 
jeszcze wiele godzin spędzonych z ry-
sikiem Bamboo w dłoni i bazgraniem 
czegoś na monitorze. 

5. Czy planujesz związać swoją 
przyszłość z rysowaniem? 
 
Przyszłość? To jedyne co potrafię i nie 
myślę o niczym innym niż wydanie 
kiedyś własnego komiksu, który bę-
dzie się sprzedawał tak jak manga 
„Dragon Ball Z” (25 lat i nadal genialna 
sprzedaż). 
 

Rozmawiała Izabela Suder 
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 2008 rok… Kopenhaga postanowiła 

zorganizować konkurs na zagospoda-

rowanie terenów przybrzeżnych. Mi-

liony projektantów zgłosiło swe prace 

do tego jakże fascynującego zadania, 

lecz zwycięzca mógł być tylko jeden. 

Tym szczęśliwym projektem okazał się 

pomysł Steven Holl Architects i ich po-

łączone wieżowce, całkowicie napę-

dzane energią odnawialną.   

Projekt przewidywał powstanie 2 biu-

rowców, zlokalizowanych na przeciw-

ległych brzegach kanału, łączącego ba-

sen portu z otwartym morzem. Oby-

dwie wielkie konstrukcje miały być 

połączone gigantycznym mostem, któ-

ry miał umożliwiać łatwe dostanie się 

na drugą stronę kanału. Miało to 

zwiększyć mobilność miasta. 

Na szczęście młodzież w całym kraju 

zaprotestowała przeciwko przeznacze-

niu tak pięknych budowli na zwykłe 

biurowce. Chcieli urządzić w tych bu-

dynkach centrum przeznaczone spe-

cjalnie dla nich - z kinami, skateparka-

mi, najlepszymi sklepami i wieloma  

innymi atrakcjami. Po długich nego-

cjacjach rząd postanowił spełnić kilka 

z tych żądań. Dzięki temu Mejken W., 

który nie chciał ujawniać swojego na-

zwiska,  został bohaterem . Postano-

wił skorzystać z tego i jako pierwszy 

otworzył sklep w nowym symbolu 

Duńskiej kultury młodzieżowej. 

W SHA bo tak ma się nazywać ten 

projekt (strasznie dziwnie jak dla 

mnie) ma być umiejscowione naj-

większe centrum handlowe w Danii, 

które będzie zajmowało od 1. do 6. 

piętra. Na parterze będzie obiecany 

skate park, niestety tylko w lewym 

wieżowcu. W prawym ma się znajdo-

wać centrum dowodzenia statkami 

wpływającymi do portu oraz biurow-

ce organizacji charytatywnych, tak jak 

było w umowie podpisanej przez za-

rządców portu, oraz organizacji walki 

przeciwko skomputeryzowaniu mło-

dzieży Duńskiej, również pomysłu 

anonimowego bohatera . Szczerze mó-

wiąc, mam nadzieję, że to nie będzie 

jego ostatni projekt… 

Kamil Drużbacki 

Nowa brama Kopenhagi 



17  

  Popularna informacja, że Wielki Mur 

Chiński jest widoczny gołym okiem z 

kosmosu jest NIEPRAWDZIWA. Mimo 

imponującej długości (przyjmuje się, że 

wynosi ona 2400 km) jest po prostu za 

wąski by być widocznym z kosmosu. 

 

  Ulice Nowego Jorku 

z założeniu miały 

krzyżować się pod ką-

tem prostym i tworzyć 

kwadraty. Rozwój 

miasta nieco zaburzył 

ten system jednak dalej 

jest on widoczny i 

uważany za świetne 

rozwiązanie komuni-

kacyjne. 

 

  Chociaż według po-

wszechnej opinii Wy-

spy Kanaryjskie swoją 

nazwę otrzymały po 

popularnym gatunku 

ptaków, to w rzeczywistości zawdzię-

czają ją psom! W czasach antycznego 

Rzymu, wyspy zamieszkane były przez 

ogromne ilości dzikich psów. Pies po 

łacinie, to canis, z tego też powodu wy-

spy po czasie ochrzczone zostały jako 

Kanaryjskie. Gdy podróżnicy odwiedzi-

li wyspę w okolicach szesnastego wie-

ku, przywieźli z niej do domu małe i 

pięknie śpiewające ptaki, które analo-

gicznie do nazwy eksplorowanych tere-

nów nazwali kanarkami. 

 

  Krajobrazy przedstawione w filmie 

Hobbit to nie efekt pracy grafików 

komputerowych. Sceny były kręcone w 

górach Nowej Zelandii (jak wiele in-

nych filmów między innymi Avatar i 

Władca Pierścieni). 

 

  C h o c i a ż 

w y d a w a ć 

może się to 

niemożliwe, 

to każdego 

dnia, ulicami 

Nowego Jor-

ku spaceruje 

więcej Wło-

chów niż w 

Rzymie, wię-

cej Irlandczy-

ków niż w 

D u b l i n i e 

oraz więcej 

Żydów niż w 

Tel Awiwie. 

Liczba naszych rodaków także jest spo-

ra, jednak nie przekracza ona populacji 

Warszawy (przynajmniej na razie). Tak 

wielka różnorodność kulturowa powo-

duje, że na każdym kroku może spo-

tkać stricte państwowe dzielnice, przez 

co czujemy się tak, jakbyśmy rzeczywi-

ście znaleźli się w danym kraju. 

Patrycja Pudlik 

Geografia inaczej, czyli najróżniejsze ciekawostki geograficzne cz. I 
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A to ciekawe! -  Festiwal Kolorów 

W Indiach na przełomie lutego i marca obchodzone jest święto Holi. Data tego festi-

walu kolorów zależy od księżyca – musi być pełnia. Zwyczajem tego święta jest ob-

sypywanie się kolorowymi proszkami. W Polsce od kilku lat także istnieje podobna 

uroczystość. Festiwal Kolorów w tym roku odbędzie się w pięciu miastach: Łodzi, 

Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Katowicach.  Termin imprezy to prawdopodobnie 

przełom czerwca i lipca. 

 Patrycja Pudlik 
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Składniki: 

 3 szklanki mąki 

 3 szklanki cukru 

 5 dag drożdży 

 2 łyżki stopionego masła 

 łyżka soku z cytryny 

 Szczypta soli 

 3-4 filiżanki wody 

 2 szklanki oleju do smażenia 

 

 

Wykonanie: 

Drożdże rozpuścić w łyżce ciepłej wody z łyżeczką cukru. Do rozczynu do-
dać mąkę, masło, sól. Zagniatać, aż ciasto będzie elastyczne (w razie potrzeby 
dodawać po łyżce ciepłą wodę). 

Ciasto przykryć, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 

 

Syrop: do garnka wlać 3 filiżanki wody, wsypać cukier. Gotować powoli ok. 
15 min, aż zrobi się syrop. Dodać sok cytrynowy, wystudzić. 

 

Z ciasta formować kuleczki. Smażyć je partiami w gorącym oleju na złoto. 
Osączyć w tłuszczu na papierowym ręczniku i włożyć do zimnego syropu, 
aby nim nasiąkły. 

 

Tureckie pączki najlepiej smakują ciepłe, od razu wyjęte z syropu. Można 
oprószyć je cynamonem. 

Sylwia Urbaniak 

Tureckie pączki nasączane syropem 

Czas przygotowania: 45 min, dla 8 osób 
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Składniki: 

 2 torebki ryżu 

 50 dag truskawek 

 2 białka 

 5 łyżek cukru pudru 

 łyżka mąki ziemniacznej 

 tłuszcz 

 szklanka bitej śmietany 

Wykonanie: 

Ugotować ryż w osolonej wodzie. Umyć i odszypułkować truskawki, pokro-
ić ja na kawałki. Naczynie żaroodporne wysmarować tłuszczem. 

 

Na jego dnie ułożyć warstwę ryżu (ok. 1/3 porcji), na to połowę pokrojonych 
truskawek. 

Posypać 2 łyżkami cukru pudru. Przykryć kolejną warstwą ryżu, resztą tru-
skawek, posypać 2 łyżkami cukru pudru i dać trzecią warstwę ryżu. 

 

Ubić z białek sztywną pianę. Pod koniec dodać łyżkę cukru pudru i łyżkę 
mąki ziemniaczanej. Wyłożyć masę na ryż. Zapiekać 50 min w temp. 160 st 
C. Podawać z bitą śmietaną. 

 

Ryż będzie miał bardziej egzotyczny smak, jeśli ugotuje się go w wodzie z 
dodatkiem mleczka kokosowego (1 szklanka) 

Sylwia Urbaniak 

Ryż z truskawkami po tajsku 

(czas przygotowania: 1,5 godz, dla 4 osób) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QFVJ0wqHQ-RB5M&tbnid=exfXtxktBi2yoM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tapeta-czerwone-truskawki-1.na-pulpit.com%2F&ei=EpogU8XUCYqy0QXNyoGIDA&bvm=bv.62788935,d.bGE&psig=
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NOWOŚCI BIBLIOTECZNE 

W roku szkolnym 2013/2014 z Rady Rodziców zaku-

piono do biblioteki szkolnej nowości książkowe  za 

kwotę 1000 zł.  Wszystkich Czytelników Zespołu 

Szkół zapraszamy do biblioteki.  
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  Wyszperane na półkach — recenzje książek 

jęty na studia. Co by się wydarzyło, 

gdyby zdecydowano inaczej? Ten je-

den dzień przesądził o losach 55 milio-

nów ludzi, w tym 6 mln Żydów. Jak 

wyglądałby świat bez nazizmu? Po-

znajemy oto młodego Adolfa malarza, 

artystę, który zdecydowanie uważa się 

za pępek świata. 

Moim zdaniem ta książka jest przezna-

czona nie tylko dla osób, które intere-

sują się tematyką wojny. Uważam, że 

jest napisana lekko i z humorem, cho-

ciaż w niektórych momentach może 

szokować. 

                                          Joanna Marzec 

Przypadek Adolfa H., Eric-Emmanuel 
Schmitt 

Chciałabym polecić i 
przedstawić książkę 
Przypadek Adolfa . 
E.E. Schmidta. Tytuł 
może nie brzmi zbyt 
zachęcająco, ale nie 
powinien zniechęcić 
do lektury . 
Przed naszymi ocza-
mi pojawia się na 
z m i a n ę  H i t l e r -

Dyktator, Hitler-Artysta, zakompleksio-
ny despota i spełniony, szczęśliwy męż-
czyzna. Historia prawdziwa przeplata 
się z fikcją. Książka opowiada o młodym 
Adolfie, którego marzeniem było dostać 
się do Akademii Sztuk Pięknych. 8 paź-
dziernika 1908 r. komisja uczelniana 
ogłosiła, że Adolf Hitler nie został przy- 


