Moi drodzy,
jako redaktor naczelna
gazetki „Niecodziennik”
mam zaszczyt w imieniu
całej redakcji złożyć
Wam, drodzy czytelnicy,
najszczersze życzenia
świąteczne, które będą
prawdą płynąca prosto
z serca.
Życzę Wam przede
wszystkim spokojnych,
zdrowych, radosnych i
rodzinnych świąt, które
pozwolą Wam na chwilę
się zatrzymać i zapomnieć o wszelakich
zmartwieniach. Myślę,
że jest to odpowiedni
czas, by głęboko odetchnąć, odpocząć, naładować swoje witalne
baterie, żyć trochę we
własnym świecie i spojrzeć na wszystko z dystansem. Pamiętajcie, że
żyje się tylko raz. Rodzimy się. Kurtyna się podnosi. Zaczyna się przedstawienie. Los rzuca nas
na głęboką wodę, a my
musimy się unieść na
tych wodach. A przecież
nie mamy dublera. Dlatego, niczego nie żałujcie, niczego się nie bójcie, sięgajcie po swoje
marzenia i zawsze bądźcie sobą pamiętając o
tym, że jesteście wyjątkowi.
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Natomiast, moim koleżankom i kolegom maturzystom na nowy rok
życzę pomyślnych wyników z próbnej matury,
spokojnej zabawy do
białego rana na balu
studniówkowym
(koniecznie przeczytajcie w tym numerze studniówkowe savoir vivre),
solidnego przygotowania
do egzaminu dojrzałości,
jak najwyższych wyników z matury i egzaminów zawodowych oraz
dostania się na wymarzone studia.
Wesołych Świąt!
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Mikołajki w Zespole Szkół w Dobczycach
Dnia 5 grudnia (piątek) w Zespole Szkół w Dobczycach jak co
roku odbyły się Mikołajki, organizowane z myślą o tych najmłodszych. Z tej okazji na auli szkolnej zostało przygotowane przedstawienie, poczęstunek, balony i różnorodne atrakcje. W tym roku niespodziankę dla maluchów przygotowały
uczennice II klasy technikum fryzjerskiego przebrane za postacie z bajek Disney’a: Czerwony Kapturek, Esmeralda,
Śpiąca Królewna (uczennica I klasy technikum fryzjerskiego),
Piotruś Pan, Królewna Śnieżka, Kopciuszek i Smerfetka. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły tańce, wypieki klas gastronomicznych, malowanie twarzy, świąteczna muzyka i
uśmiechnięte twarze dzieci.
Patrycja Pajor
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Rozmowa z mgr inż. Bogusławem Lichoniem,
Dyrektorem Zespołu Szkół w Dobczycach

Wzajemny szacunek,
życzliwość,
dostrzeganie wartości
każdego człowieka,
empatia – te cechy
powodują, że czujemy
się ze sobą dobrze i
bezpiecznie.

1. Myślę, że skoro mamy nowego Dyrektora, to każdy po cichu
zastanawia się czy
szykuje Pan jakieś
zmiany w szkole?
Coś, co moglibyśmy
zauważyć, poczuć?
Może jakieś sprawy
rzeczowe lub dotyczące atmosfery w szkole?
Obecnie w
szkole – co zresztą widać – prowadzonych
jest wiele działań, które służyć mają poprawie bezpieczeństwa w
naszej placówce to
miedzy innymi monitoring w szatni i na
zewnątrz.
Pozyskane zostały
fundusze, które posłużą na wyposażenie
pracowni pod kątem
egzaminów zawodowych, zgodnie z nowymi kwalifikacjami.
Zakupione są również
pomoce dydaktyczne,
które, mam nadzieję,
służyć będą rozwijaniu zainteresowań
uczniów, wzmagać ich
motywację do nauki, a
co za tym idzie ułatwią zdawanie egzaminów zewnętrznych.
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Mam nadzieję, że
zmiany, o których mówię już są zauważalne,
chciałbym, by odniosły mierzony skutek.
Budowanie dobrej atmosfery to nasza
wspólna sprawa –
uczniów, nauczycieli,
dyrekcji. Wzajemny
szacunek, życzliwość,
dostrzeganie wartości

każdego człowieka,
empatia – te cechy powodują, że czujemy
się ze sobą dobrze i
bezpiecznie.
Chciałbym, życzyć
tego właśnie Wam
wszystkim – Uczniowie i Nauczyciele – z
okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
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Mogę więc powiedzieć, że wiele w moim życiu było sukcesów, ale nie brakowało
porażek.

4. Co ceni Pan u swoich kolegów, czyli nauczycieli? Co powinno być cechą każdego
prawdziwego nauczyciela?
2. Jaki wizerunek
szkoły zamierza Pan
stworzyć, obejmując
stanowisko Dyrektora
szkoły?

Moim marzeniem jest,
by uczniowie lubili tę
szkołę, a nauczyciele
mogli spokojnie i
efektywnie pracować.

Dla mnie szkoła winna
być miejscem, które
gwarantuje dobre
przygotowanie młodzieży do startu w dorosłe życie, ale też rozwija pasje i zainteresowania. Moim marzeniem jest, by uczniowie lubili tę szkołę, a
nauczyciele mogli spokojnie i efektywnie
pracować.
3. Czy uważa Pan, że
osiągnął sukces zawodowy? Co jest miernikiem tego sukcesu?
Miarą sukcesu każdego nauczyciela, a jestem przede wszystkim nauczycielem, jest
sukces jego wychowanków.
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U nauczycieli cenię
pracowitość, konsekwencję, wytrwałość
ale również życzliwość i cierpliwość wobec młodzieży.
5. Natomiast, jakie
cechy uczniów, znajdą u Pana aprobatę?

W dorosłym życiu –
wiem to z własnego
doświadczenia, dni
upływają bardzo szybko, nie zawsze da się
nadrobić zaległości i
uzupełnić wiedzę, której nie zdobyło się
wcześniej. Nie pozwólcie, by czas spędzony w szkole, był
dla Was czasem straconym.

Dziękuję.

Rozmawiała:
Patrycja Pudlik

Od uczniów oczekiwałbym więcej pracowitości i sumienności
oraz cierpliwości w
dążeniu do zamierzonego sukcesu.
6. Jakiej rady udzieliłby Pan dzisiejszym
młodym ludziom –
swoim wychowankom?
Czas spędzony w
szkole jest czasem
ważnym, nie można
go przeznaczać jedynie na spotkania towarzyskie, a tak niestety
się czasami się dzieje.
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„Trza być w butach na… studniówce!”*Studniówkowy savoir vivre.
Studniówka to nie tylko najważniejszy bal
każdego młodego
człowieka, ale także
impreza, podczas której należy wykazać się
dobrymi manierami.
Na studniówce warto
pamiętać o etykiecie,
bo odpowiednie maniery podkreślają rangę tego balu. Rad będzie udzielał Stanisław Krajski, autor 4
książek o savoir vivre i
ponad 100 artykułów
z tej dziedziny.

Na studniówce warto
pamiętać o etykiecie, bo
odpowiednie maniery
podkreślają rangę tego
balu

Str. 6

1. Ubiór
Specjalista radzi:
- Dla mężczyzny na taką
okazję najodpowiedniejszy jest ciemny, najlepiej
- czarny garnitur, biała
koszula i krawat. Przy
tym należy pamiętać, że
podstawa trójkąta na
jego końcu powinna
znajdować się na wysokości paska, oczywiście
też czarnego. Czarne
powinny być również
buty i skarpetki - uściśla
Krajski. Przypomina
również o tym, by po
odejściu od stołu zapiąć jeden guzik w
marynarce.
A jaka rada dla pań na
ten wieczór? Nasz ekspert przekonuje, że
najkorzystniej będzie
nam w prostej czarnej
sukience, butach na
obcasie i delikatnej
biżuterii.

- Klasyczny, elegancki
strój pozwoli uniknąć niedoubrania albo nadubrania, czyli sytuacji, w której odpowiednio: pani jest
ubrana mniej lub bardziej
odświętnie od pozostałych
- mówi Stanisław Krajski.
2. Taniec
Zasady savoir vivre
obowiązują też w
związku z tańcem. Tu
wciąż panuje zasada, że
to panowie proszą do
tańca panie. Panom nie
wolno oczywiście zaniedbywać swoich towarzyszek, ale prawdziwy
dżentelmen zwraca też
uwagę na inne panie
siedzące przy stole. Specjalista przekonuje, że
nie wolno dopuścić do
sytuacji, że któraś z nich
siedzi samotnie.
3. Savoir vivre przy

studniówkowym stole
Nie należy podpierać
się ręką ani trzymać
łokci na stole. Nie bawimy się sztućcami, rękami ani talerzem na stole.
Przy stole siedzimy elegancko, nie kiwamy się
na krześle i nie machamy pod stołem nogami.
Zdejmowanie butów
pod nim także jest niedozwolone.
Istnieją potrawy, które
wypada jeść palcami.
Należą do nich : krewetki, kanapki, większość
owoców, słodycze i
większość drobnych
przystawek.
Żeberka, skrzydełka i

udka z kurczaka jemy
palcami. Jeśli chodzi o
ryby, istnieją dwie szkoły poprawnego jedzenia : pierwsza mówi o
tym, by jeść ryby za pomocą widelca. Druga
radzi, że najlepiej posługiwać się dwoma widelcami oddzielając mięso
od ości. Obie te metody
są dozwolone.
4. Zachowania absolutnie zabronione
Nie należy maczać pieczywa w zupie.
Zakazane jest poprawianie makijażu przy stole.
Nie wolno oblizywać
palców ani noża.
Nie wolno także wydmuchiwać nosa przy
stole, najlepiej opuścić
pomieszczenie i udać się
w tym celu do toalety.
Telefonu, kluczy, a nawet małej torebki nigdy
nie kładziemy na stole.
Specjalista od dobrych
manier przekonuje: Obowiązuje zasada pustych kieszeni, czyli pan
wkłada wszystkie gadżety do torebki pani, z
którą przyszedł.
5. A po zabawie…
W dobrym guście jest,
po zakończeniu balu,
odprowadzenie partnerki aż do drzwi domu.
Patrycja Pudlik

*org. „Trza być w butach
na weselu!” – „Wesele”
St. Wyspiański
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CO KUPIĆ POD CHOINKĘ?
To pytanie powraca jak bumerang każdego roku. Święta
Bożego Narodzenia już za pasem, ale Ty nadal nie wiesz,
co kupić najbliższym osobom? Najgorsza jest świadomość, że tak naprawdę zakup prezentu na Boże Narodzenie może okazać się zupełnie nietrafiony i obdarowana
przez nas osoba nie będzie specjalnie zadowolona z naszego podarku. Żeby troszkę Wam pomóc sporządziłam
listę najbardziej pożądanych prezentów gwiazdkowych
(wg. różnych źródeł i statystyk).

1. Perfumy

Najgorsza jest
świadomość, że tak
naprawdę zakup
prezentu na Boże

Perfumy czy luksusowe
kosmetyki, to prezent,
który nigdy nie wychodzi z mody. Wiadomo,
że każdy ma swój ulubiony zapach - jeżeli
jednak nie wiemy jaki to
dokładnie zapach, warto postawić na sprawdzone marki.

Narodzenie może okazać

2. Książki

się zupełnie nietrafiony i

Jako prezenty, doskonale sprawdzają się poradniki, książki kucharskie
czy fotoalbumy albo
specjalnie przygotowane na święta pakiety i
wydanie kolekcjonerskie. Sporą popularnością cieszą się też biografie i kryminały.

obdarowana przez nas
osoba nie będzie
specjalnie zadowolona z
naszego podarku.

3. Biżuteria
„Diamenty to jedyni
przyjaciele kobiety” –
powiedziała Marylin
Monroe. Myliła się, bo
kobiety potrafią zaprzyjaźnić się również z innego rodzaju ozdobami.
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W zeszłym roku świąteczny rynek oszalał
na punkcie zawieszek
i charmsów, zwłaszcza
tych, które miały znaczenie symboliczne
albo unikatową grawerkę. Dobrym prezentem również będzie stylowy zegarek.

swojej bliskiej osobie
choć jedną rzecz, dzięki której poczuje się
jak król lub królowa.

4. Voucher do SPA

7. Bon podarunkowy

Kto z nas nie marzy o
weekendzie w kurorcie SPA lub chociaż
kilku godzinach spędzonych na masażu i
relaksacyjnych zabiegach? Specjalne vouchery fundujące naszej bliskiej osobie
chwile przyjemności
zawsze okażą się
strzałem w dziesiątkę.

6. Modna odzież
24% Polaków ucieszyłoby się z modnej
odzieży pod choinką

Także 24 % respondentów ucieszyłoby
się z bonu podarunkowego, dzięki któremu
sami kupią sobie prezent.
Opracowała
Patrycja Pudlik

5. Luksusowy kosmetyk
Przyda się zarówno w
damskiej jak i męskiej
kosmetyczce. Rozeznaj
się jakie produkty królują na kosmetycznych
top listach i spraw
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Święta w świecie
Większości z nas miesiąc grudzień kojarzy się z białym puchem, który spowija świat, ciepłym kocem, kubkiem
kakao lub gorącą herbatą, krótkimi
dniami i wieczorami przy kominku, ale
przede wszystkim ze Świętami Bożego
Narodzenia.
Finowie często odwiedzają w Wigilię
sauny.
Portugalczycy urządzają wieczerzę wigilijną również dla zmarłych. Na stole
pojawiają się dodatkowe nakrycia dla
dusz osób nieżyjących.
Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. Gorący
okres rozpoczyna się 6 grudnia w dniu
Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy
wymieniają się podarunkami i trwa aż
do 6 stycznia - święta Trzech Króli. Na
dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci śpiewają coś na
wzór kolęd, chodząc od domu do domu. Grecy wieczór wigilijny spędzają
poza domem; w klubach, barach, restauracjach. Dopiero o bardzo później
porze rozpoczyna się domowa wieczerza. Święta Boże Narodzenia trwają
tam 12 dni. Co interesujące, Grecy nie
wymieniają się podarkami w Wigilię,
tylko dopiero 1 stycznia.
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka
jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę.
Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po
pasterce. Następnie wszyscy wychodzą
na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą
i bawią się do rana.
Głównym daniem jest pieczona ryba
oraz "ciasto Trzech Króli", w który zapieka się drobne upominki.
Prezenty rozdawane są 6 stycznia w
święto Trzech Króli, na pamiątkę da-
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rów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.
Hiszpanie organizują najstarszą loterię świata. Do tej pory suma wygranych wyniosła prawie 11 miliardów
złotych. Z wybiciem północy wg sylwestrowego zwyczaju tak zwanych
„winogronowych wróżb”, należy pomyśleć życzenie i zjeść winogrona,
które z tej okazji można kupić na
ulicznych straganach.
Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. W 1846
roku John Horsley z Anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z
napisem "Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku". W Wielkiej Brytanii wigilijny
posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad, bo
trudno tu mówić o wieczerzy, składa
się z pieczonego indyka i " płonącego
puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje bożonarodzeniowe skarpety za drzwi,
by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu też narodził się
zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń.
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W Szwecji Święta Bożego Narodzenia
rozpoczynają się w pierwszą niedzielę
adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta
składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej
suszonej ryby o dość mdłym smaku.
Potem podaje się galaretkę wieprzową,
głowiznę i chleb, a na deser pierniczki.
Nie stawia się wolnego nakrycia na
stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz
tańczą wokół choinki.
W Niemczech "Boże Narodzenie" obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię",
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa
(25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po
uczestnictwie w Mszy Świętej zapala
się świece na choince i wtedy rozpoczyna się "gwiazdka" tzw.
"Bescherung". Śpiewa się lub słucha się
kolęd i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami. Dzieciom
opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub
Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani w kostium.
We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed
Bożym Narodzeniem. Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Właściciele
sklepów prześcigają się w pomysłach
dekorowania wystaw. Ulice miast
przystrojone są kolorowymi lampkami
i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną
rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi
wręczają sobie ręcznie robione kartki
świąteczne oraz kupują prezenty. We
Francji, w przeciwieństwie do Polski,
nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział
we mszy, a 25 grudnia siadają do
wspólnego obiadu.
We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi
wysyłają wiele kartek z życzeniami do
rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera
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się choinkę oraz budowane są żłobki
w kościołach. 24 grudnia obchodzona
jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe włoskie
ciasta - penettone i pandoro, a także
nugat, migdały i orzechy laskowe.
Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie Bożego Narodzenia rozdają prezenty.
We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji
przynoszą Dziadek Mróz i jego
wnuczka Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo radosne, wiele osób udaje się
wtedy do cerkwi, wszyscy składają
sobie życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia.
Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku
Parlamentu. Uczestniczą w nim znani
aktorzy i artyści.
W Meksyku już 15 grudnia wiesza
się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione słodyczami. Pod
nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich
rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna
wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony
dorsz z papryką i oliwą oraz małymi
grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, owoce, słodycze.
W Danii na Wigilię podaje się słodki
ryż z cynamonem i pieczoną gęś z
jabłkami. Tradycyjnym daniem jest
budyń z ryżem, w którym gospodyni
ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten
dostaje świnkę z marcepanu, która
zapewnia szczęście przez cały rok.
Opracowały
Patrycja Pudlik i Patrycja Pajor
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Wywiad z Krzysztofem Żuławińskim,
uczniem klasy 3 technikum
informatycznego
Święta tuż, tuż… Każdy z Nas będzie szukał pierwszego
płatka śniegu, spadającej gwiazdy, prezentów pod choinką, łusek w karpiu, grzybów w barszczu… Pieniędzy w
portfelu.
Tymczasem ja postanowiłam wybrać się na poszukiwania
młodych, zdolnych ludzi. Trafiłam do pewnej Fabryki Talentów w Dobczycach, gdzie przeprowadziłam rozmowę z
bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem…

1.Przedstaw się w kilku słowach
Nazywam się Krzysztof
Żuławiński, chodzę do
trzeciej klasy technikum
informatycznego w Dobczycach .Wybrałem ten
profil, ponieważ zależy
mi na zdobyciu matury
jak i tytułu technika. W
Dobczycach zaś, mieszkam od urodzenia i nie
planuję się wyprowadzić
.

2. Czym się interesujesz?
W młodości……..( wiek
mojego rozmówcy to 18
lat J ) interesowałem się
sportem. Uwielbiałem
grać w piłkę nożną. Nadszedł jednak taki moment, w którym musiałem wybrać pomiędzy
sportem a muzyką….
To moja druga, a raczej
pierwsza pasja. Wkładam w to całe swoje serce, a na sport również
znajduję czas bo przecież
SPORT TO ZDROWIE
3. Opowiedz, jak zaczęła się Twoja historia z muzyką.
Jako dziecko, próbowałem
grać na fortepianie.
Przykład brałem i nadal
biorę z mojego taty, który zaraził mnie pasją do
muzyki. Będąc chłopcem,
patrzyłem ile radości
sprawia gra na instrumencie. Teraz razem
przygrywamy sobie, podśpiewując pod nosem
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najróżniejsze melodie.To
właśnie tata zapisał mnie
na nauki do znajomego,
Jana Słonki, z którym
grywał w zespole. Pan
Jan miał wielki talent.
Moim marzeniem było
nauczyć się gry na akordeonie. Czas, tak ogromnej chęci poznania tego
instrumentu wspominam bardzo mile.
Po roku postanowiłem
zapisać się do szkoły muzycznej. Tam uczyłem
się gry na akordeonie
chromatycznym. Już od
czterech lat jestem
uczniem Państwowej
Szkoły Muzycznej w
Dobczycach, w klasie P.
Konrada Ligasa. Bardzo
go cenię, bo dzięki niemu
dokładnie poznałem budowę, możliwości i walory
akordeonu.
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4. Masz jakieś plany na
przyszłość?
Na razie chcę się przyłożyć do egzaminu o dyplom
ukończenia PSM I stopnia, który czeka mnie w
tym roku. Oprócz akordeonu postanowiłem, rozpocząć grę na perkusji.

Staram się zawsze
znaleźć czas dla siebie i
moich bliskich.
Spędzanie czasu z
moją rodziną,
przyjaciółmi i
dziewczyną daje mi
wiele siły i wsparcia.

Str. 11

5. Masz jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
Od dwóch lat jestem
członkiem Orkiestry OSP
Dobczyce pod batutą Józefa Manieckiego.
Gra na akordeonie przyniosła mi wiele zaszczytów i nagród. Wspólnie ze
zespołem zajęliśmy II
miejsce na ogólnopolskim
przeglądzie grup kolędniczych w Podegrodziu Zakwalifikowaliśmy się tam
4 razy. Zdobyliśmy dwa
razy drugie i dwa razy
trzecie miejsce. I miejsce
na powiatowym przeglądzie grup RocowoPunkowych zdobyłem grając na perkusji oraz I miejsce w między szkolnym
konkursie piosenki polskiej.

Nasza orkiestra jest jedną z najlepszych w województwie.
6. Jako zapracowany,
zajęty i bardzo zaangażowany człowiek
masz czas na inne rzeczy?
Staram się zawsze znaleźć czas dla siebie i moich bliskich. Spędzanie
czasu z moją rodziną,
przyjaciółmi i dziewczyną daje mi wiele siły i
wsparcia.
W wolnych chwilach
interesuje się również
motoryzacją i polityką.
7. Jak już wspomniałeś, Twoim przykładem był i jest Twój
tata. Masz jeszcze jakiegoś idola? Może
czyjeś słowa stały się
Twoim mottem życiowym?
Hm… Mam ulubiony
cytat…. ,, Najlepsze
miejsce na namiot jest
zawsze trochę dalej” słowa Z. Czerwińskiej.

Uśmiechnięty, radosny, miły, pracowity
młody człowiek z wielką pasją i talentem.
Bujna czupryna i inteligentne spojrzenie. To
właśnie tacy ludzie są
jak nieoszlifowane
diamenty. Kolorują
Nam świat i sprawiają,
że staje się on lepszy.
Silna wola i chęć rozwoju kształtuję przyszłość młodych ludzi.
Życie jest jak ogromne
sito…
Znudzeni, leniwi, nie
dbający o swoje jutro,
znikną w szarościach
piachu. A Ci którzy
dołożyli starań i wymagali od siebie jak
najwięcej są jak perełki, świecące własnym,
nieodbitym światłem….
Młodych talentów
szukała:
Angelika Woźniak
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Magiczne święta

Niech
mi mówi kto co
chce… Święta są magiczne. W moim domu
na pewno.

Święta w moim domu
to najwspanialszy
czas, jaki mogłam sobie
wymarzyć.
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Czy to był listopad ?
Hm…No tak listopad.
A już z wystaw zniknęły znicze, lampiony
i świeczki. Od razu na
ich miejsce wskoczyły
bałwanki, choinki,
kartki świąteczne, kokardki. Niby nic
strasznego, gdyby nie
to, że… wszystko mi
się podoba. Święta w
moim domu to najwspanialszy czas, jaki
mogłam sobie wymarzyć. Już grubo przed
tym ważnym czasem
(mowa tu nie o paru
dniach, lecz o miesiącu) z podekscytowaniem rozmawiamy z
mamą i siostrą o
wszystkich sprawach
związanych z Wigilią i
Bożym Narodzeniem.
O tym, że centra handlowe roją się od kolorowych gadżetów, o
potrawach na wigilijny stół, spekulujemy o
tym, czy śnieg będzie
czy nie będzie. Przede
wszystkim rozmawiamy o prezentach.

Kocham ten
temat i mogę mówić i
mówić bez końca. Dostawać podarunki lubię jak każdy, ale
większą radość sprawia mi dawanie.
Rzadko kiedy idę na
łatwiznę i kupuję gotowe podarunki. Przeważnie staram się dać
coś od siebie. Dołożyć
starań żeby prezent
był wyjątkowy i niebanalny. Dotyczy to
zwłaszcza strony wizualnej. Włożenie podarunku do ozdobnej
torebki jest dla mnie
drogą na skróty. Wolę
sama opakować i
nadać mu charakteru.
Krótko mówiąc temat
prezentów u mnie w
domu trwa bez końca.
Moja starsza,
zamężna już siostra
Wioleta razem ze mną
uwielbia zajmować się
sprawami świątecznymi. Staramy się żeby
ten ważny czas był
cudowny i pełen magii. Ubieramy cały
dom łańcuchami,
lampkami ozdobami.
Kochamy to świątecz-

ne szaleństwo a ubieranie choinek traktujemy wręcz kultowo i
obrzędowo. Choinek?
… Tak, ponieważ
święta to czas małego,
domowego lasu. Brat z
żoną co roku mają u
siebie żywą, pachnącą
choinkę. Pokój siostry
z jej mężem również
zdobi zielona dama.
Świątecznego drzewka, nie mogło by braknąć i u mnie no i oczywiście ,,główna” ,
wspólna choinka, w
salonie. To właśnie
tam zasiadamy do
wspólnej wigilii, dzielimy się opłatkiem,
składamy życzenia,
zajadamy się pysznościami, śpiewamy kolędy. Śmiejemy się, jest
wesoło, radośnie, rodzinnie… Pięknie…
Kiedy nadchodzi czas
na prezenty każdy nabiera rumieńców.
Zwyczaj z gromadzeniem podarunków
pod choinką i rozpakowywanie ich po wigilii jest u nas od kilkunastu lat.
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tak związana, jak z
Nią. Dogadujemy się
w pełni i babską ręką
zarządzamy domem.
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Należy do moich ulubionychJ. Kupowanie,
pakowanie, podpisywanie zaczyna się już
w Wigilię o świcie. W
domu panuje taki
ruch, że nie sposób się
nie pogubić. Z godziny na godzinę pod naszą choinką, tworzy
się ogromna, kolorowa
sterta. Prezentów
przybywa a moja
twarz jest promienna jak nigdy. Wchodzę
do salonu, niby poprawić firankę a jednym
okiem patrzę na których karteczkach pisze ,,Angelika”. Hahh… J Jakie to dziecinne i zabawne. Ale i
piękne i takie jedyne.

Tata natomiast jest
człowiekiem bardzo
wyrozumiałym i wesołym. Charakter
prawdopodobnie
mam po nim. A humor na pewno. Biedny, zagubiony szuka
sobie miejsca, kiedy z
mamą, siostrą i bratową biegamy po domu
jedną ręką nakrywając
stół a drugą mieszając
barszcz. Brat ze szwagrem podjadają z
kuchni smakołyki a
wszyscy razem tworzymy postaci jak z
filmu ,, Kevin sam w
domu”. Kto z nas nie
pamięta sceny o poranku w domu Kevina. Świąteczne szaleństwo, pośpiech, radość, w tle słychać kolędy. Piękny zapach
unoszący się w powietrzu.
Jestem prawdziwą
szczęściarą , że mam
taką rodzinę i nowy,
cudowny dom, który
jest dla mnie azylem.

W domu,
jesteśmy bardzo zżyci. Mamy podobne
charaktery. Jest bardzo wesoło i tak po
,,naszemu”. Rodziców mam wspaniałych. Mamę, która
musi dopracować
wszystko na ostatni
guzik, bez której
Święta mogły by nie
istnieć. Kocham ją
całym sercem i z nikim nie jestem

Dwa lata temu, kiedy nadszedł
czas przeprowadzki,
wszystko widziałam
w ciemnych barwach.
Od dziecka mieszkałam w jednym miejscu, by nadszedł czas
na wielką zmianę.
Przeprowadzka do
innej, odległej miejscowości, nowy dom, nowi znajomi. Bałam się
jak to będzie, czy uda
mi się przyzwyczaić.

Teraz po paru latach,
mam wrażenie jakbym
mieszkała tu od zawsze. Nowy, ładny
dom…. Stara, kochająca rodzina… Bo dom
każdego z nas jest tam,
gdzie nasi bliscy. Czuję, że jestem najszczęśliwsza na świecie…
Dookoła mam ludzi,
którzy mnie kochają.
Nie mogę doczekać się
już Świąt. Kiedy rodzina jest cała w komplecie, jest szaleństwo,
zamieszanie, ruch, radość. Ale i spokój, ciepło, miłość…
To już nasz,
wspólny, czwarty rok
z Pawłem. Mój ukochany chłopak, na którego zawsze mogę liczyć. W Święta życzymy sobie jedno…
Zawsze już być razem.
Nie wyobrażam sobie
życia bez Niego. On
beze mnie też, choć nie
raz nie może wyobrazić sobie popołudnia ,,ze mną” J. Bo
czasem coś tam powiem, czy zrobię a On
od razu ,,-Za jakie
grzechy…” J Ale przecież kochamy się mocno i czy będzie chciał,
czy nie wezmę z Nim
ślubJ.
A za nim to nastąpi,
spędzimy razem kolejne, wspaniałe Święta.
On, ja, cała moja rodzina i ta ,,przepyszna”
kutia, której i tak nikt
z Nas nie je…

Angelika Woźniak
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Kobieta też potrafi
Zupełnie nie chodzi o to, żeby
całkowicie się uniezależnić. Czy jest
to w ogóle możliwe?
Wyobrażam sobie mnie i moją
sympatię, jako postacie z duńskiej
karykatury przedstawiającą
odwrócenie ról płciowych. Hahh !
Zabawny wyraz emancypacji...

Kobieta? FLIZIARZ?
Przeraziłam się, że
zostaniemy odebrane
jako żart.
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Pamiętam, jakie różne myśli chodziły mi
po głowie po zapisaniu się na kurs. Tyle
godzin… Tyle czasu…
Jak to w ogóle będzie?
Kobieta? FLIZIARZ?
Przeraziłam się, że zostaniemy odebrane
jako żart.
„Zostaniemy”? Tak,
bo na kurs zapisałam
się z najlepszą koleżanką Marzeną.
Jako, że jesteśmy w
ostatniej klasie technikum budowlanego
postanowiłyśmy jak
najlepiej wykorzystać
ten czas. Nasza szkoła
oferuje wiele ciekawych sposobów poszerzających nasze
umiejętności, kwalifikacje i wiedzę. Jest to
bardzo dobre i pozytywnie wpłynie na
przyszłość młodych
ludzi.

W zanadrzu mam już
kilka kursów. Ale ten
był zupełnie wyjątkowy. Czas tam spędzony wspominam bardzo mile i z uśmiechem na twarzy.
Pierwsze spotkanie
wywarło na naszym
prowadzącym dosyć
duże wrażenie.
„-To kobiety też biorą
udział w tych zajęciach?,, No tak… W
końcu musiało paść to
pytanie.
Z czasem wszystko
przeszło na porządek
dzienny i nikogo nie
dziwił skład: ośmioro
mężczyzn i dwie kobiety.
Zajęcia teoretyczne
były ciekawe, treści
zrozumiałe a przekaz
jasny i prosty. Z Marzeną nie raz, zastanawiając się nad czymś,
wyciągamy zeszyt i
rozwiązujemy pro-

blem same. „-Zobacz
to chyba tak ma wyglądać, narysuję to po
mojemu”.
”Moje, to uproszczona
wizja rzeczywistości,
podręcznikowych regułek, które nie łatwo
jest sobie wyobrazić.
Kiedy przyszedł
czas na zajęcia praktyczne byłyśmy bardzo zadowolone. Przecież jesteśmy przyzwyczajone do budowlanych robótek.
Mamy swoje robocze
ubrania i stajemy w
rzędzie na równi z męską stroną. Flizowanie
to wcale nie łatwa
sprawa. Trzeba być
dokładnym i starannym. Pomiary, przygotowanie stanowiska,
rozrabianie kleju i
wreszcie…
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Moja pierwsza przyklejona płytka. Jedna,
druga, trzecia. Im dalej
tym szło mi coraz lepiej. Miałam jednak
wrażenie, że Marzena
ma do tego większy
dar.
Dni mijały a pomieszczenie, które mieliśmy
wyflizować nabierało
kształtów.

Chcę brać życie
garściami, wyciskać je
jak cytrynę. Korzystać
z każdej szansy, którą
napotkam na drodze.
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Ciężko było wstawać
na kurs, w sobotę rano. Zimno, ciemno,
mglisto, pochmurno.
Ale nic samo nie
przyjdzie. Chcąc coś
osiągnąć, trzeba się
zaangażować.
Trochę ciężkiej pracy,
skupienia i chęci…
Było warto. Otrzymałam Certyfikat Ukończenia Kursu FliziarzPosadzkarz. Przede
wszystkim jednak, jestem bogatsza w nowe
doświadczenia, znajomości, mam mnóstwo
wspaniałych wspomnień i powodów do
dumy.

,, Kobieta też potrafi”.
Dla mojego chłopaka
zawsze będę delikatną
istotą, którą będzie się
opiekował i troszczył.
Nie chcę tego nigdy
zmieniać. Uważam, że
dobrze jest jak jest.
Przecież mężczyzna to
ważny element, w życiu każdej kobiety. Powinien być on rycerzem, obrońcą i prawą
ręką.
Nie raz żartujemy o
niezależności, emancypacji kobiet, o tym,
że dosyć twardo stąpam po ziemi.

nia są dla mnie jak
przygody, pełne wrażeń, a później skarbnicą dobrych wspomnień.
W życiu prywatnym, panuje i będzie
panował stary porządek. Nie mam zamiaru
odbierać mężczyznom
ich roli. Chcę jak najlepiej sprawdzić się w
swojej. Udowodnić, że
można być delikatnym, czułym ale i zaradnym i pracowitym,
jak mrówka.
Woźniak Angelika

Ja chcę jedynie, zadbać o swoją przyszłość. Nabierać nowych doświadczeń i
możliwości. Chcę brać
życie garściami, wyciskać je jak cytrynę. Korzystać z każdej szansy, którą napotkam na
drodze. Lubię rzeczy
nietypowe, niespotykane, jedyne i indywidualne. Doświadcze-
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KĄCIK NATURALNEGO PIĘKNA

Jako, że mamy już
grudzień warto poświecić troszkę uwagi
Paniom, które mają z
nią sporo wspólnego.
A mianowicie: Typ
urody – ZIMA.
Aby przybliżyć wam
wizję „ Pani Zimy ”
należy uwzględnić
przede wszystkim jej
ciemne, wręcz kruczoczarne włosy. Mówimy oczywiście o naturalnym kolorze włosów. Cera natomiast
ma bardzo kontrastowe barwy względem
włosów – jest chłodna,
bardzo jasna, porcelanowa bądź oliwkowa.
Oczy posiadają ciemną
oprawę i mogą być
zielone, niebieskie jak i
błękitne.
Strój: Kobiety mające
ten typ urody bardzo
dobrze wyglądają w
mocnych, neonowych,
soczystych kolorach:
czerwień, mocny róż,
butelkowa zieleń bordo i oczywiście czerń i
biel. Natomiast powinno się unikać stonowanych, pastelowych kolorów, ciepłych beży i
jasnej zieleni.
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Makijaż: Podobnie jak
strój preferuje się mocny make-up, mocno
wytuszowane rzęsy,
oczy podkreślone
kredką, cienie w odcieniach: fioletowym,
grafitowym, turkusowym, różowym bądź
zielonym; matowe lub
perłowe. Należy również pamiętać ( nie
tylko przy tym typie
urody) aby akcentować jeden element –
usta lub oczy. Usta „
Pani Zimy” sprawdzą
się w krwistej czerwieni, omijać należy
beże i brązy.
Pielęgnacja włosów
ciemnych: ciemne włosy będą piękne nie
dzięki drogiemu
szamponowi a dzięki
odpowiedniej diecie.
Włoski potrzebują warzyw, owoców, nabiału i ryb. Nie masz co
się dziwić, że lśniąca
fryzura się nie utrzymuje, kiedy to znowu
dałaś się skusić na
chipsy, czy frytki. Pamiętajcie drogie Panie
o witaminkach, szczególnie tych z grupy B,

C, A i E, czyli
tzw. witaminy młodości
oraz siarki i
biotyny.
Szampon dla
brunetek i
szatynek powinien być
łagodny, tak więc najlepiej sprawdzi się
zwykły szampon dla
dzieci ( tak jak w przypadku włosów suchych,
cienkich lub zniszczonych ) i rzeczą jasną
jest, że najzdrowszą
opcją suszenia włosów
jest… nie suszenie ich!
Szczególnie biorąc pod
uwagę pogodę na
oknem, gdzie nasze
kosmki są traktowane
lodowatym powietrzem i śniegiem. Panie, które są bardziej
zainteresowane pielęgnacją i eksperymentami polecam zioła. Brunetkom i szatynkom zaleca się
zwłaszcza pokrzywę,
miętę i rozmaryn.
Dzięki tym roślinom ciemne włosy stają się zdrowsze,
bardziej lśniące i miękkie.
Najlepszym przykładem tego typu urody
jest Megan Fox.

Patrycja Pajor
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Świat w obiektywie uczniów ZS

Fot. Kamil Drużbacki
Str. 17
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Kącik kulinarny
Pierniczki imbirowe

Składniki:


125 g miękkiego masła



1/2 szkl. brązowego cukru



1/2 szkl. miodu



2 ½ szklanki mąki pszennej



2 łyżeczki suszonego imbiru



1 łyżeczka sody oczyszczonej

Wykonanie
1. Masło i cukier ubijamy mikserem w dużej misce na jednolitą, puszystą masę.
2. Dodajemy miód, mąkę, imbir i sodę.
3. Zagniatamy gładkie i elastyczne ciasto. Owijamy w folię spożywczą i wstawiamy
do lodówki na

20 minut.

4. Odcinamy kawałki ciasta i wałkujemy na wysypanej mąką stolnicy na grubość 2−3
mm.
5. Foremkami wycinamy pierniczki, które następnie układamy na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia. Pieczemy 8−10 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 190°C. Studzimy na blasze, ponieważ gorące pierniczki są miękkie, twardnieją
w miarę stygnięcia.

Str. 18
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Kącik kulinarny
Piernik
Składniki:
125 g masła
• 250 g (1 szklanka) brązowego cukru (lub białego)
• 2 łyżki miodu
• 2 łyżki powideł śliwkowych
• 4 łyżeczki przyprawy korzennej lub piernikowej
• 1 łyżeczka cynamonu
• 2 łyżki gorzkiego kakao
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
• 2 pełne łyżki kawy zbożowej (np. Inki)
• 250 ml (1 szklanka) mleka
• 2 jajka
• 300 g (2 szklanki) mąki pszennej (np. tortowej)
Przełożenie:
• kilka łyżek powideł śliwkowych (jeśli nie będziemy przekładać piernika, możemy podać konfiturę oddzielnie)
Polewa:
• 1/3 szklanki śmietanki kremówki 30% - 36%
• 1 łyżka kawy zbożowej np. Inki
• 100 g mlecznej czekolady (lub gorzkiej)
Przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę keksową o wymiarach 12 x 25 cm posmarować tłuszczem i
wysypać otrębami, mąką razową, płatkami owsianymi błyskawicznymi lub zwykłą mąką.
W szerokim garnku na małym ogniu roztopić masło, dodać cukier i wymieszać. Dodać miód, powidła
śliwkowe, przyprawę korzenną lub piernikową, cynamon i kakao. Podgrzewać jeszcze przez minutę
na minimalnym ogniu cały czas mieszając. Zdjąć garnek z ognia (masa będzie bardzo ciepła), odczekać
minutę i dodać kolejno sodę, kawę zbożową, mleko oraz roztrzepane jajka. Wszystko szybko oraz
energicznie wymieszać łyżką (masa się spieni). Cały czas mieszając dodawać stopniowo mąkę, najlepiej bezpośrednio przez sitko. Masę wymieszać tak aby nie było w niej grudek mąki.
Masę wylać do przygotowanej foremki (masa będzie raczej rzadka) i wstawić do piekarnika. Piec
przez 45 - 50 minut, aż wetknięty patyczek będzie suchy. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.
Po całkowitym ostudzeniu piernik przekroić na pół i przełożyć powidłami. Można bezpośrednio ze
słoiczka, ewentualnie w celu zagęszczenia bardziej rzadkich powideł, można umieścić je w rondelku i
zagotować z 1 łyżką wody, chwilkę pogotować na małym ogniu.
Przełożony piernik polać polewą: w rondelku zagotować śmietankę, odstawić z ognia, dodać kawę i
wymieszać do rozpuszczenia, następnie dodać połamaną na kosteczki czekoladę i mieszać aż całkowicie się rozpuści. Polewę ostudzić. Jeśli chcemy aby piernik był wilgotny i smaczny przez kilka dni możemy go trzymać w pojemniku na ciasto z pokrywą.
SMACZNEGO!
Sylwia Urbaniak
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KONKURS
Redakcja gazetki szkolnej ogłasza konkurs czytelniczy pt. Książka, która zmieniła moje życie”. Zapraszamy
wszystkich Uczniów Zespołu Szkół do nadsyłania
recenzji swoich ulubionych książek. Prace można
wysłać na adres bibl_zsdob@op.pl lub dostarczyć do
biblioteki szkolnej do 2 marca 2015 r. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe a najciekawsze recenzje zostaną opublikowane w kolejnych numerach
NIecodziennika.
ZAPRASZAMY

Redaktor Naczelna poleca!
Boeing, Boeing! – Odlotowe narzeczone
Czy zmiany w rozkładzie lotów mogą skomplikować życie uczuciowe? Okazuje się, że tak,
szczególnie gdy ma się
trzy narzeczone stewardesy.
Niewykonalne? Takiego
słowa nie ma w słowniku
głównego bohatera sztuki – Maksa. Każda z jego
wybranek pracuje dla
innych linii lotniczych, a
wtedy można stworzyć
całkiem wygodny system, oczywiście w Excelu! A gdy ma się do pomocy służącą, która
szybko przygotuje
mieszkanie na przyjazd
kolejnej narzeczonej i
zatrze ślady obecności
poprzedniej, to plan wydaje się być niezniszczalny.
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A że czasami pomarudzi,
trudno – przecież Maks
musi być odporny na
humorki kobiet. Jednak
największym problemem
nie są humory służącej
Maksa, lecz zmiany w
rozkładzie lotów i wizyta
przyjaciela z dawnych
lat. Narzeczone pojawiają się w nieodpowiednich momentach, a przyjaciel próbuje pomóc
Maksowi wyjść z opresji.
Czy uda się zachować
system i jak zareagują
narzeczone, gdy dowiedzą się o swoich konkurentkach? To musicie
zobaczyć sami, na dzień
dzisiejszy mogę Wam tę
sztukę polecić, ponieważ
jest lekka, przyjemna,
idealna na odprężający

wieczór. Możecie być
pewni, że opuścicie Bagatelę z bolącymi brzuchami i łzami w oczach
– oczywiście ze śmiechu! J

Patrycja Pudlik
Ciekawostka
„Boeing, Boeing” wpisany został do Księgi
rekordów Guinnessa za
rekordową ilość wystawień? Sztuka od 40 lat
nie schodzi z afisza na
Broadwayu i West Endzie i wystawiono ją aż
17 500 razy w 55 krajach
świata!
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