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Wrzuć do koszyka uśmiech promienny
Jak żonkil blaskiem tętniący
Dodaj swój urok ciepły, wiosenny
Radość i szczęście niosący
Dziel się z innymi pogodą ducha
Niech każdy poczuje Wiosnę
Życie rozkwita i czarem bucha
To chwile dla Nas radosne!

Pisanki to życie
Dar pond dary
A chleb
to cząstka od Boga
Sól- oczyszczenie
Woda symbol wiary
Pieprz- znaczy zacząć od nowa
Chrzan jest zwycięstwem
Płodność to zając
Istotny znak to dla ludzi
Baranek- dobro
Walka z szyderstwem
Jak Jezus dobro w Nas budzi
Kawałek szynki bogactwo przynosi
Babka zaś, doskonałość
Każdy symbole w koszyku nosi
Jak piękna jest razem ich całość …
Biały baranek na zielonej łące
Na szyi ma dzwonek złocisty
Zając wesoło skacze po łące
Dzień piękny i promienisty
Święta nadeszły, wszystko się budzi
Wstał narcyz po drzemce zimowej
Kwiaty zakwitły, widok cieszy ludzi
Przyrody żywej i nowej !
Woźniak Angelika
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Wyrazy podziękowania i szacunku składam:
Karolinie Goryczce, Małgosi Dyl, Angelice
Woźniak, Kubie Figlewiczowi, Kamilowi
Drużbackiemu, Sylwii Urbaniak, Renacie Pietrzyk, Izie Suder, Karolowi Suchcie, Joasi Marzec, Emilowi Jamrozowi i Patrycji Pajor. Jesteście wielcy! Wyrazów uznania nie może
też zabraknąć dla pani Basi i pani Bogusi z
biblioteki, które darzyły nas zaufaniem, wierzyły w nas, wspierały. „Dziękuję” należy im

Drodzy Czytelnicy!

się także za pomoc, dobre słowo i za uśmiech.

Za oknami rozkwita wiosna, już zaczynamy

brieli Przęczęk za niezawodną oprawę infor-

myśleć o Świętach Wielkiej Nocy, a maturzyści

matyczną.

Wyrazy wdzięczności kieruję też dla pani Ga-

o zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Ja też
jestem w gronie tych „szczęśliwców”, którzy w
tle kwitnących kasztanów pójdą zmierzyć się z
jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. Z tego powodu muszę niestety rozstać się z
redagowaniem

naszej

szkolnej

gazetki

„Niecodziennik”. Jest mi bardzo przykro, ponieważ tworzę tę gazetę od jej „narodzin”. Z
tego miejsca pragnę podziękować wszystkim
tym, którzy ze mną współpracowali i dzielnie
znosili krytykę. Wszyscy bardzo ciężko pracowaliście nad każdym numerem, z wytrwałością
dążyliście do celu oraz poświęcaliście swój
wolny czas by „Niecodziennik” był na jak najwyższym poziomie. Przez 3 lata gazetkę redagowały różne osoby – pisali artykuły, recenzje,
robili zdjęcia, przeprowadzali wywiady, tworzyli szatę graficzną…, a więc pragnę podziękować (obecnym uczniom, byłym redaktorom,
przyszłym absolwentom i ubiegłorocznym abiturientom).

Przez 3 lata redagowania „Niecodziennika”
nauczyłam się, że to współpraca z innym
ludźmi pozwala osiągnąć sukces. Życzę
Wam, byście przez różne sposoby aktywności
społecznej rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania, bo to tworzy Wasz bagaż życiowy. Dlatego też zapraszam Was do współpracy z redakcją „Niecodziennika”, gdzie czekają
na Was nowe doświadczenia.
Dziękuję wszystkim za 3 lata współpracy.
(jeszcze przez chwilę) Redaktor Naczelna

Patrycja Pudlik
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„Alleluja pod palmami”
Spacerowałam ostatnio po okolicy. Zakwitły bazie. Czarno-białe, puchate, idealne
do zdobienia wielkanocnego kosza.
Święta tuż, tuż. Porządki w domu to
podstawa. Ten wspaniały czas chcę spędzić w
rodzinnym gronie w miłej i ciepłej atmosferze. U nas sprzątanie domu to nie tylko mycie
okien i wybielanie firan. Jest to symbol pożegnania z zimą, chorobami i złą aurą.
Najwyższa pora wybrać wielkanocną
palmę. W sklepach aż roi się od kolorowych,
ślicznych ozdób. Na jedną trzeba się zdecydować. Nie wyobrażam sobie Niedzieli Palmowej bez tych różnobarwnych gałązek. Jako
ochrona przed nieszczęściem i złośliwością
sąsiadów, nasza palma zajmuje miejsce w wazonie.
A na co czekam z największą niecierpliwością? Na święcenie pokarmów. A szczególnie przygotowanie święconki.W sobotę, z
samego rana razem z mamą i siostrą zajmujemy się strategicznymi elementami wielkanocnego kosza. Babka, kiełbasa, chrzan, pieczywo, pisanki. Dużooo pisanek. Nigdy z tego
nie wyrosnę. Malowanie i dekorowanie jajek
sprawia mi wiele radości. Nie wszystkie jednak są pstrokate. Część z nich gotujemy w
wodzie z łupinami cebuli. Po zagotowaniu
nabierają one cudowny, brązowy kolor.
Wypiekami zajmuje się moja bratowa.
Zapach babki piaskowej niesie się po całym
domu. Fachowo rzecz biorąc w koszyczku nie
może zabraknąć też sklepowych
„prefabrykatów” . Błyszczące i kształtne figurki wieńczące świąteczny
kosz. Biały, słodki, cukrowy
baranek, czekoladowe kurki, zając z ogromnymi uszami. Moja siostra uwielbia
czekoladę. Zając nigdy nie
doczekał kolejnych świąt.

Zrozumiałe. Ale
baranek?...
Wszystko już chyba mamy. Biała,
wykrochmalona
serweta, zielone
gałązki bukszpanu. Kosz jak marzenie!
Lubię cały ten obrządek. Można
poczuć prawdziwą, świąteczną
atmosferę.
Tegoroczne śniadanie wielkanocne spędzimy w powiększonym gronie. Z różnych stron Polski zjadą się
moi najbliżsi. Stół pełen będzie smakołyków a
wokół radosne twarze mojej rodziny.
Krzesła nie zabraknie dla mojej mamy, mojego
taty, siostry z mężem, brata z żoną, wujka, jego
małżonki i ich córki. No i oczywiście ja J
A w poniedziałek… Wiadra pójdą w ruch!
O „suchej nitce” będzie można tylko pomarzyć
…

Wesołych, pogodnych, zdrowych, pełnych tradycji Świąt
Wielkiej Nocy Spędzonych w
gronie najbliższych
Życzy Angelika Woźniak
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Dnia 19 marca udaliśmy
się, jako stypendyści Krakowskiego Hospicjum
im. ks. Józefa Tischnera
(Patrycja Pudlik, Bożena
Chrast, Angelika Woźniak, Bartłomiej Lutomierski) wraz z p. Iwoną
Puchałą, do Stowarzyszenia SIEMACHA,
gdzie odbyła się inauguracja projektu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.
- Proponujemy czytanie
ks. Józefa Tischnera, bo
Jego książki są przykładem mocnego i odważnego myślenia. Mówił
podczas spotkania filozof, dr Adam Workowski. - Kogo wciągnie ta
lektura, ten przekona się,
że myślenie jest przygodą - otwiera nowe ścieżki, jest nieprzewidywalne i przez to trochę niebezpieczne. Mówią, że
myślące czytanie jest
nudne i przeszkadza naprawdę żyć.

To prawda, że czytanie jest
trudne, ale jeśli robimy coś
z pasją, trudności stają się
dodatkowym wyzwaniem.
Tischner od lat działa jako
inspiracja do tego rodzaju
poszukiwań: istnieje już
blisko 40 szkół noszących
jego imię. Skupia je Stowarzyszenie Drogami Tischnera, którego prezesem jest
młodszy brat ks. Tischnera,
Kazimierz Tischner. – Dzięki tym szkołom, nauczycielom, a przede wszystkim
dzięki młodzieży, którą
spotykam, mam wrażenie,
jakby mojego brata było
dziś więcej niż wtedy, gdy
jeszcze żył.

Na spotkaniu usłyszeliśmy świadectwa osób, dla
których ważnym jest propagowanie idei ks. Tischnera, a byli to: Jolanta Kogut (kulturoznawca,
współpracownik Wydawnictwa Znak oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie –
współautorka i manager
projektu), Wojciech Bonowicz (pisarz, poeta, biograf ks. profesora Józefa
Tischnera), Adam Maciej
Cieśla (prezes Zarządu
Krakowskiego Hospicjum
dla Dzieci im. ks. Józefa
Tischnera), Dominik Rogóż (Członek Zarządu
Stowarzyszenia SIEMACHA), dr Adam Workowski (filozof, współzałożyciel i członek
Rady Programowej
Instytutu Myśli Józefa
Tischnera).

Patrycja Pudlik
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Nasi nauczyciele
Rozmowa z p. Ewą Mikołajczyk, nauczycielką matematyki
w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

1.Jest Pani absolwentką
naszej szkoły. Jak wspomina Pani swoje szkolne lata
w dobczyckim ZS?

Mgr Ewa Mikołajczyk,
nauczycielka matematyki w Zespole Szkół,
od 2013 r. współorganizatorka Akcji Honorowego Krwiodawstwa,
inicjatorka Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego.

Do szkoły chodziłam już kilkanaście lat temu. Moją koleżanką z klasy była m.in. pani
Agnieszka Majka (która uczy
u nas języka polskiego). Miło
wspominam ten czas, jak również ludzi, którzy pracowali
wtedy w szkole. M.in. języka
polskiego uczyła mnie pani
Ewa Kapturkiewicz, a matematyki moja teściowa . Oczywiście była również na swoim
posterunku pani Małgorzata
Urbaniak, która przez te
wszystkie lata nic się nie zmieniła. Szkoła z moich wspomnień wygląda zupełnie inaczej (zarówno jeśli chodzi o
budynki, jak i prawo i zwyczaje szkolne), ale przecież
wszystko idzie do przodu i
ewoluuje.

2. Często przygotowuje
Pani uczniów do konkursów matematycznych. Czy
dla uczniów matematyka
jest „królową nauk’’, i czy
chętnie biorą oni udział w
konkursach?
Dla mnie matematyka jest
„królową nauki’’ i przede
wszystkim moją pasją.
Uczniowie, tak sobie myślę,
chyba nie przepadają za tym
przedmiotem, ale są takie
„rodzynki’’, które złapały
bakcyla i chce im się więcej
niż tylko podstawa programowa każe. Chętnie zgłaszają
się do konkursów i to sprawa
mi dużo radości. Cieszy mnie
jak drążą tematy, czasami
bardzo trudne, i pytają, zmuszając i mnie do myślenia,
trochę bardziej ambitnego niż
codziennie.
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4. Jakie są Pani zainteresowania i w jaki sposób je
Pani realizuje?

3. Opiekuje się Pani Akcją
Honorowego Krwiodawstwa. Proszę przybliżyć
nam, jak wygląda ta akcja
u nas w szkole.
Wraz z panem Jackiem Mikołajczykiem organizujemy w
każdym roku szkolnym trzy
Akcje Honorowego Krwiodawstwa. W naszej szkole takie akcje odbywają się już od
kilku lat. Biorą w niej udział
uczniowie pełnoletni. Każdy,
kto odda krew otrzymuje tytuł
Honorowego Dawcy Krwi.
Podczas każdej akcji udaje się
zebrać od 20 l do 30l krwi.
Jest to dużo. Mamy nadzieję,
że wyrobimy w uczniach już
taki nawyk oddawania krwi,
który nie skończy się na etapie
szkolnym.

Zainteresowań mam kilka.
Matematyka jest jednym z
nich. Realizuję ją w szkole i
poza nią. Uwielbiam też czytać książki (różne, ale najbardziej podróżnicze, sensacyjne,
thrillery). Czytam dużo, odkąd tylko pamiętam. Jeszcze
góry, podróże (małe i duże )
, to moja miłość. Mój mąż jest
przewodnikiem, więc każda wycieczka jest udana i na pewno
niebanalna. Odbyliśmy wiele
wycieczek po Polsce (w tym
polskich górach). Przeszliśmy
razem Główny Szlak Sudecki
(ok. 400 km) z plecakami i namiotem. Poza tym ukochaliśmy sobie Maroko (bo ciepło i
dużo atrakcji, nowych miejsc),
ale byliśmy też w Rosji (za kołem podbiegunowym) w zimie (i tam było zimno). Z każdego z tych miejsc, które odwiedziliśmy, przywieźliśmy
dużo wrażeń i wspomnień (no
i stosy zdjęć).

5. Przed nami Święta
Wielkanocne, czy jakieś
tradycje, związane z Wielkanocą, są kultywowane w
Pani rodzinie?
Wielkanoc, to szczególny czas
(ważny, dla ludzi wierzących). Z tymi świętami kojarzy mi się oczywiście specjalna zupa świąteczna
(„święconka”) na serwatce, z
chrzanem, kiełbasą
i jajkiem. Pychota! Zawsze
udało mi się na nią załapać i
w domu, i u dziadków. I palmy oczywiście, które mój tata
zawsze robił własnoręcznie, a
potem (w Wielki Piątek) robił
z nich krzyżyki, które my
(dzieci) wbijaliśmy w polach i
ogrodach.
Dziękujemy za rozmowę!
Anna Surman,
Karolina Jaworska
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Otwarci na uczniów
Jak co roku w Zespole Szkół w Dobczycach
odbyły się DNI OTWARTE.
Jest to czas, kiedy starsi koledzy mogą zaprezentować swoje kierunki i zachęcić młodzież
gimnazjalną do podjęcia nauki właśnie w naszej szkole.
Szkolna aula od samego rana tętniła życiem.
Rozbiegani nauczyciele, weseli uczniowie.

Na ścianach kolorowe plakaty, na stołach
słodkie wypieki i inne rekwizyty zachęcające
do odwiedzania kolejnych stanowisk. A wśród
nich:


Miejsce dla osób lubiących języki obce



Kąciki w szczególności dla Pań reprezentujące technikum gastronomiczne jak i
technikum fryzjerskie



Stanowisko liceum mundurowego



Stanowiska technikum informatycznego,
elektronicznego, mechatronicznego



Fachowo przygotowany kącik prawdziwych budowlańców
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Uczniowie i nauczyciele naszej placówki
włożyli wiele starań i zaangażowania.
Gimnazjaliści z dużą chęcią brali udział w
tym wydarzeniu. Właśnie z myślą o Nich odbyły się Dni Otwarte. Pomoże to Im zrobić
ten ważny krok, wybrać odpowiednią dla siebie szkołę o właściwym kierunku kształcenia.

Nasza szkolna promocja niewątpliwie odbyła
się na wysokim poziomie, w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Angelika Woźniak 4T4
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Mam nadzieję na kolejne wyzwania i sukcesy!
Poproszony o podzielenie się z Czytelnikami „Niecodziennika” swoimi wrażeniami, Mariusz opowiedział nam o sobie
i swoich przygotowaniach do konkursu:
blogowych wpisów uczestników zeszłych edycji.
Z racji ram wiekowych była to
moja pierwsza i zarazem ostatObecnie jestem uczniem dru- nia próba, postawiłem więc
giej klasy technikum informa- wszystko na jedną kartę. Jedyną
tycznego w Zespole Szkół im. rzeczą, na którą psychicznie
Ks. Józefa Tischnera w Dobprzygotowywałem siebie oraz
czycach. Interesuję się szerousiłowałem przygotować bliko pojętą informatyką, główskich, była ciężka praca przez
nie programowaniem. Po gokolejne 7 tygodni i moje możlidzinach oddaję się także mojej we rozdrażnienie w tym okredrugiej pasji, jaką jest amator- sie.
ska produkcja muzyki elektroPrzygoda z programowaniem
nicznej (głównie kręci mnie
dubstep) na licencji Creative
Moja przygoda z programowaCommons 3.0 (może więc tej niem zaczęła się w okolicach
muzyki użyć każdy w swoich klasy III gimnazjum, o ile nie
filmikach, projektach itd. za
liczyć małego epizodu z języdarmo).
kiem LOGO w szkole podstaPostawiłem wszystko na jed- wowej. Pierwsza styczność z
ną kartę…
poważniejszym kodem nastąpiła pod koniec klasy II gimnaDo konkursu Google Code-In
zjum.
2014 nie przygotowywałem
Początkowo byłem przekonany
się jakoś specjalnie, ponieważ
że po tygodniu będę w stanie
praktycznie rzecz biorąc, nie
przenosić góry, jednak rzeczymiałem pojęcia na co się przywistość zweryfikowała moje
gotowywać, nigdy wcześniej
zapędy inaczej i po dosyć krótnie brałem w nim udziału.
kim czasie dałem sobie spokój,
pomyślałem „to jest zbyt skomPewne podstawowe informacje znałem jedynie z oficjalnej plikowane dla mnie.”
strony oraz z kilku

Moja druga pasja - amatorska produkcja muzyki
elektronicznej

Mariusz Obajtek, uczeń kl. 2
Technikum Informatycznego w
Zespole Szkół w Dobczycach,
został jednym z 24 głównych
zwycięzców międzynarodowego konkursu Google Code-in,
skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół średnich z całego
świata, a organizowanego przez
firmę Google, polegającego na
wykonywaniu różnych zadań
dla organizacji open source.
Główną nagrodą dla zwycięzców – fundowaną przez Google
- jest wycieczka do siedziby
firmy wMountain View, gdzie
uczestniczą w uroczystości rozdania nagród, mają możliwość
porozmawiania z pracownikami
firmy, oraz zwiedzają San Francisco.
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Moje podejście uległo się
zmianie pod wpływem
dwóch starszych kolegów z
wakacyjnego obozu dla
uczniów zdolnych (2012r.),
którzy zarazili mnie swoją
pasją. Zaraz po powrocie
znów przysiadłem do kodu i
zacząłem wytrwale, krok po
kroku uczyć się podstaw, w
końcu poznałem też nieco
bardziej złożone zagadnienia. Tak wygląda sytuacja i
dziś, ciągle staram się zdobywać nowe doświadczenia,
poznawać nowe języki i narzędzia, o ile pozwala na to
czas.
Zacznijmy od tego, że jeden
z uczniów z którym byłem
na wspomnianym już obozie,
zwyciężył w jednej z edycji
konkursu Google’a. Dowiedziałem się o tym i w mojej
głowie zaświtała myśl, że
byłoby wspaniale kiedyś wystartować i powalczyć, ale w
chwili nadejścia kolejnej
edycji ( ponad rok temu,
edycja 2013) wiedziałem, że
jeszcze nie nastała odpowiednia pora, nie miałem też
zbyt wielkiej ilości czasu,
który mógłbym przeznaczyć
na rywalizację. W listopadzie ubiegłego roku podjąłem decyzję, że skoro to już
ostatnia szansa z racji mojego wieku, to nie mam już nic
do stracenia i trzeba postawić wszystko na jedną kartę.

Byłem dodatkowo zmotywowany niepowodzeniami kończącego się wtedy roku, odczuwałem złość na samego siebie
oraz chciałem udowodnić swoją wartość kilku osobom. Mam
też w sobie coś takiego, co nie
pozwala mi przejść obojętnie
obok sukcesów innych osób i
budzi we mnie pewnego rodzaju zazdrość, a zarazem motywuje do konsekwentnego dążenia do celu.
Klamka zapadła…
W ten sposób klamka zapadła i
z dniem 1 grudnia stanąłem w
szranki z innymi uczestnikami
konkursu. Początkowo nie mogłem zdecydować się na wybór
organizacji dla której miałbym
pracować, przez co jedno zadanie wybrałem nie patrząc na to
dla kogo je robię i w ostatecznej klasyfikacji zwycięzców
mojej późniejszej organizacji
nie było ono klasyfikowane.
Start miałem całkiem niezły,
przez około 10 dni udało mi się
utrzymać tempo jednego zadania na dzień, jednak były to
zadania dość złożone, wymagające skupienia podczas przenoszenia szczegółowych informacji z jednego miejsca na inne i
aktualizowania ich, przez co na
ich wykonanie poświęcałem
masę czasu. Przez kilka dni z
rzędu zasiadałem do tego typu
zadań około godziny 20-21 a
kończyłem w okolicach 3 po
północy.
Środkowa część grudnia stanowiła dla mnie spore wyzwanie,

ponieważ zasób zadań z kategorii którą preferowałem od
początku konkursu prawie się
wyczerpał, ponadto poczułem
pewne znużenie wykonywaniem ciągle podobnych czynności. Przerzuciłem się wtedy
na kategorię „Kod/
Programowanie” oraz
„Interfejs użytkownika”, lecz
pierwsze starcie zakończyło się
bardziej remisem niż moją wygraną. Kod który napisałem
działał wyśmienicie, lecz nie
spełniał pewnych standardów i
na kilka godzin przed wyczerpaniem się limitu czasowego
przeznaczonego na to zadanie
musiałem przerobić moją pracę. Był to kluczowy moment
wpływający na moje dalsze
poczynania, gdyż na potrzeby
tej kategorii zadań byłem zmuszony nauczyć się nowego dla
mnie języka programowania,
jakim był Javascript w połączeniu z frameworkiem AngularJS. Pomocne okazało się wypracowane wcześniej doświadczenie z innych języków, toteż
udało mi się w stosunkowo
krótkim czasie zaznajomić ze
standardami i poprawić zadanie. Całokształt został bardzo
ciepło przyjęty przez mentorów
oceniających zadanie, otrzymałem też publiczną pochwałę na
twitterowym koncie organizacji, co bardzo podniosło mnie
na duchu i zmotywowało do
dalszej pracy nad zadaniami z
programowania i interfejsu.
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Zmagania z konkursem
Okres świątecznonoworoczny spędziłem ciężko pracując przy kolejnych
zadaniach, jednak piękna
atmosfera zawładnęła całą
organizacją, toteż zadania
oceniane były powoli, poprawki wprowadzane ze sporym opóźnieniem, a po liście
mailingowej krążyły przeróżne odmiany życzeń bożonarodzeniowych z całego
świata.
Szybkie tempo powróciło w
okolicach 9 stycznia, na 10
dni przed końcem konkursu.
Wtedy też udało mi się rozwiązać dwa bardzo ważne
zadania, które miały zapewne spory wpływ na końcowy
rezultat.
Ostatni tydzień konkursu był
dla mnie najtrudniejszym
okresem. Odkryłem, że w
wewnętrznej klasyfikacji
uczestników wykonujących
zadania dla organizacji Mifos Initiative(czyli dla tej, dla
której również i ja pracowałem) mam sporą stratę do
dwóch liderów, a łeb w łeb
idzie ze mną jeszcze jeden
bułgarski zawodnik.

Jako że głównymi zwycięzcami
wybierano tylko dwóch najlepszych uczniów danej organizacji, powoli zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że wygrać
będzie w takim układzie bardzo
ciężko, patrząc na różnicę w
ilości zadań oraz pozostały
czas. Szczerze mówiąc to właśnie wtedy chwilowo zwątpiłem w to, że mogę jeszcze coś
ugrać, jednak z pomocą przyszła mi moja najlepsza przyjaciółka, mówiąc: „przecież Ty
się nigdy nie poddajesz!”. Pomyślałem, że zawsze tak było
więc tym razem nie zrobię wyjątku. Dodatkowo moją motywację i „sportową złość” spotęgował fakt, że wspomniany już
Bułgar odskoczył mi na dwa
zadania i mocno się tym uradował, co bardzo przeżywałem i
nie mogłem tego znieść. (teraz
wspominam to ze śmiechem
:D)
W ostatnich dniach dałem z
siebie maksimum i po nerwówce dogoniłem Bułgara rzutem
na taśmę, co przypłaciłem kilkoma kolejnymi zarwanymi
nocami, ale byłem bardzo usatysfakcjonowany.
W dniu zakończeniu konkursu
podziękowałem za dotychczasową współpracę całej społeczności Mifosu i zapewniłem, że
po konkursie na pewno pozostanę jej częścią, obietnicy staram się dotrzymywać nadal
pomagając w rozwoju organizacji.

Mimo wiary we własne umiejętności i siły, moje nastawienie w okresie oczekiwania na
końcowe wyniki było sceptyczne, widziałem bowiem moją
stratę do dwóch najlepszych
pod względem ilości zadań
konkurentów. Nie nastawiałem
się na wygraną, jednak byłem
bardzo zadowolony z całokształtu pracy jaką wykonałem
i doświadczenia oraz wiedzy,
jakie udało mi się zdobyć.
W nocy z 26 na 27 stycznia,
kiedy miały zostać podane nieoficjalne wyniki, bardzo źle
spałem. Może był to znak? :D
Veni, vidi, vici!
Rano czekał na moje skrzynce
mailowej list, mówiący o tym
że zostałem jednym z 24 głównych zwycięzców! Poczułem
wielką dumę i radość, oraz
przypływ ogromnej pewności
siebie, której ostatnim czasem
mi brakowało. Potrzebowałem
przełamania i owe przełamanie
nadeszło, z czego niezmiernie
się cieszę i mam nadzieję na
kolejne wyzwania i sukcesy.
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Bitwa na noże w naszej szkole

Uczniowie klas gastronomicznych Zespołu Szkół brali udział w bitwie
kulinarnej. Klasa 1TG i 2TG zostały podzielone na 4 grupy. Każda grupa miała za zadanie przygotować danie z wybranej kuchni świata. Dania oceniane były przez jury, w którym zasiedli: p. Aleksandra Szumiec, p. Grzegorz Leśniak, p. dyrektor Bogusław Lichoń oraz p. wicedyrektor Mariola Żelazna.
Zwyciężyła grupa z klasy 1 TG, która w nagrodę otrzymała kartę podarunkową do wykorzystania w Empiku.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Justyna Paryła
Anna Miętus
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Lany Poniedziałek – mokry dzień
Witam. Lany poniedziałek – tak? Co to jest?
Według źródeł, woda życia wypłynęła z boku Chrystusa w Wielki Piątek, chociaż dopiero w Wielkanoc ujawnia się w pełni jej moc
oczyszczania i wspomagania odradzającego
się życia…. I była mowa też o jakiś demonach
wodnych, bo miały wtedy wielką aktywność.
Ale od tego jest ksiądz, on wam to opowie
wszystko, bo się zna na temacie.
I tak moje źródło mówi nam, że, uwaga, cytuję : ” Dzień św. Lejka, jak żartobliwie określano lany poniedziałek, nikomu nie mógł
ujść na sucho.

Wśród, krzyków szamotaniny i śmiechu
najchętniej urządzano dyngus ładnym i
lubianym paniom.
Ta z dziewcząt, która nie została oblana
czuła się obrażona…” A więc Drogie Panie bez urazy ale tak mówi historia i przeszłość zawsze musiałyście być mokre w
ten dzień i tak już pozostanie odbierzcie to
za komplement, możemy to zrobić w różny sposób a mianowicie :

Prądownicą uniwersalną :

Z działka:

Prądownicą Turbo Jet, która
oszczędza wodę:
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Oczywiście nie zapominając podpiąć jej do
węża tłocznego średnica 52 :

Lecz możemy to zrobić bez żadnych ciśnień prądów i specjalistycznych urządzeń i sprzętów najzwyklejszym wiaderkiem z naszej , ale pamiętajmy : uważajmy na panujące temperatpiwnicyury,
gdyż woda w stanie spoczynku zamienia
się w ciało stałe.

I tutaj pominę dwie rzeczy i przejdę do najważniejszej, o której nie można zapomnieć, a
mianowicie o podpięciu się do nasady tłocznej naszego :

Auć…
Choć, jak widać to niezła broń na
niektórych...
Lany poniedziałek, dzień jak co
dzień, troszeczkę mokro - ważne
żeby było ciepło.
Jakub Figlewicz

I teraz mamy do dyspozycji 2000L wody i
różne ciśnienia prądy wodne i gwarantowaną
zabawę.
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Nowe inwestycje w Zespole Szkół w r. szk. 2014/15
Uczniowie oczekują nowocześnie wyposażonych
pracowni, rodzice sprzętu,
który przygotuje ich dzieci
do egzaminów zawodowych, a nauczyciele materiałów, pozwalających
przygotować ciekawe lekcje. Dlatego Dyrekcja ZS
w Dobczycach zakupiła
nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Uczniowie mogą korzystać z nowego sprzętu
komputerowego oraz
multimedialnych tablic i
projektorów. Uczą się w
doskonale wyposażonych
pracowniach : mechatronicznej, gastronomicznej,
informatycznej, elektronicznej, budowlanej i samochodowej. Dodatkowo
w szkole trwają cały czas
prace remontowe – właśnie odnowiono kanalizację. Koszt inwestycji to
przeszło 240 tys. zł.

Rozwój szkoły wspomagają od dawna : Starostwo
Powiatowe w Myślenicach, dzięki któremu wybudowano ostatnio nowe
boisko szkolne, Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół,
które ufundowało monitoring szkolnych szatni, Rada Rodziców, finansująca
m.in. wykonanie nowego
dachu nad pracownią dla
zawodu monter robót wykończeniowych w budownictwie oraz sponsorzy
(firmy budowlane p. Pudlika i p. Marciniaka).

Redaktor Naczelna poleca!

Prawda… o zdradzie w Bagateli
„Gdyby z dnia na dzień ludzie przestali się okłamywać, nie ostałaby się na
Michel od sześciu miesięcy każdą przerwę
na lunch spędza z Alice w hotelowym pokoju. Tej jednak przestaje
to wystarczać i próbuje namówić kochanka,
by wyjechali razem na
weekend. Michel również chciałby spędzić
więcej czasu z kochanką, ale obawia się, że o
romansie dowie się
jego żona Laurence.

Pojawia się więc problem jak ukryć ich
związek przed Laurence i najlepszym
przyjacielem Michela Paulem, który nota bene jest mężem Alice.
Zrezygnować? Powiedzieć prawdę? Jak rozwinie się ta komedia
charakterów 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!
Patrycja Pudlik
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Kącik naturalnego piękna
Wielkie sprzątanie, domowe
wypieki, lukrowane babki, kolorowe pisanki, bazie - jako
pierwszy znak wiosny, koszyczki, zajączki, baranki...
Wszystko się zgadza, jak
na Święto Wielkanocy. Pominęliśmy jednak mały,
aczkolwiek najważniejszy
symbol tego dnia: JAJKO!
To niepozorne, znane
przez wszystkich Polaków
(i nie tylko) źródło białka
przekłada swoje dobroczynne właściwości na naszą urodę. Jajko jest na tyle
uniwersalne, że można do
stosować do każdego rodzaju włosów, z odpowiednio dobranymi drugoplanowymi składnikami.
Nie tylko przyspieszają one
wzrost włosów, ale również wzmacniają, nawilżają, przywracają miękkość
i jedwabistość. Właściwości
te zawdzieczamy obecności
m.in witamin A, D, E, K,
witamin z grupy B oraz
składników mineralnych.
Wbrew pozorom białko i
żółtko różnią się właściwościami: białko - oczyszcza,
żółtko - regeneruje i
nawilża. Taki podział
tworzy idealną dla naszej
urody całość.

Zacznijmy od maseczki dla
tych najbardziej pokrzywdzonych włosów:

* NAWILŻENIE (wersja dla
ciemnowłosych):
żółtko, olejek rycynowy

*ZNISZCZONE:
żółtka, miód, jogurt naturalny, kilka kropel ulubionego
olejku (opcjonalnie)
Ilość żółtek zależy od długości włosów. Składniki należy
dokładni wymieszać, wmasować we włosy i skórę głowy i
pozostawić na 30-40 minut. Jej
regularne stosowanie
sprawia, że włosy stają się nie
tylko bardziej miękkie i łatwiejsze do układania, ale
także nawilżone i lśniące. Wyglądają zdrowo.

Olejek rycynowy dobrze znany z właściwości nawilżających, przyciemniających, pielęgnujących oraz symbolicznej ceny w połączeniu z żółtkiem idealnie sprawdzi sie na
ciemnych włosach jako produkt nawilżający.

* SZYBSZY WZROST:

Używając jakichkolwiek maseczek do włosów warto zapamiętać, iż owinięcie głowy
folią spożywczą, bądź ręcznikiem spowoduje szybsze i
głębsze wnikanie składników
odżywczych we włosy.

żółtko, jogurt naturalny

Wesołych Świąt

Przepis jest banalnie prosty i
nie wymaga większej filozofii.
Mieszamy żółtka z jogurtem i
wmasowujemy głównie w
skórę głowy przez parę minut, pozostawiając kolejne
parę minut na włosach.
* OBJĘTOŚC:
białko, świeżo wyciśnięty sok
z cytryny
Papkę nałożyć na włosy i odczekać 30 minut. Białko poza
dodaniem objętości również
dokładnie oczyści nasze włosy.

Wielkanocnych :)
Patrycja Pajor
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„Książka, która ZMIENIA moje życie”
”Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro niepewne…
Tylko dziś jest Twoje”
Zdarza się tak, że człowiek nie pamięta co robił poprzedniego dnia. Mozolnie
uczy się wiersza, powtarza
matematyczne wzory, regułki.
Wszystko umie! Miesiąc…
Góra dwa.
Później pojawiają się braki lub
całkowity zanik. Pustka.
Jednak są rzeczy, które trwale
zapisały się w naszych głowach. Jedne są błahe, śmieszne, nieistotne. Inne ważne,
zmieniające nawet nasze życie. Sama, nie raz przed oczami mam obrazy z przeszłości,
a jedno wydarzenie pozostanie już we mnie na zawsze.

Mieszkałam wtedy na
Bysinie… Niewielka ale urokliwa wioska, gdzie życie toczy się
własnym rytmem. Po jednej z
niedzielnych mszy, ksiądz proboszcz ogłosił, że są do nabycia
ciekawe i wartościowe książki.
„Wartościowe” pod względem
treści, co mogę osobiście potwierdzić. Zbliżały się urodziny
mojej mamy. Postanowiłam, że
kupię jej kwiaty i właśnie jedną z
pozycji, oferowanych przez Kościół.
Wybór padł na
„Tajemnice Jana Pawła II” Antoniego Socci. Dlaczego akurat ta?
Może dlatego, że zaciekawiła
mnie jej krótka recenzja, tytuł a
nawet sama okładka.
Na pierwszym planie Papież ze wzrokiem szczerym i
prawdziwym a w tle
Matka Boża, Ojciec
Pio i wybuch. Katastrofa, rozpacz, żal,
strach…

Nie oszukując,
lektura ta trafiła w moje ręce
dopiero na wiosnę, czyli kilka
miesięcy po jej zakupie. Każdy
wers, każda kolejna strona pogłębiała mnie w niej mocniej i
mocniej.
Jej tematyka, też nie pozwoliła
mi się od niej oderwać. Bardzo
lubię czytać o Bogu, o losie ludzi, końcu świata, przepowiedniach, cudach, osobach świętych
i ich życiu. A historia zawarta w
tej książce jest poruszająca,
prawdziwa, pełna tajemnic i
emocji.
Dotyczy ona Papieża Jana Pawła II. Opisuje fakty, które ludziom są nie znane, nie odkryte,
mówi nam o czym wiedział
„nasz święty” , w jaki sposób
rozkochał w sobie cały świat.
Wyjaśnia niektóre historie i zdarzenia, przepowiada przyszłość…
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Autorowi książki, cennych
informacji udzielił przyjaciel
Karola Wojtyły, Andrzej Deskur. Jedną z najbardziej
wstrząsających tajemnic był
fakt, że papież od młodzieńczych lat przeżywał doświadczenia mistyczne. W lekturze
spotykamy też wątek Ojca Pio,
tajemnic z Fatimy, przepowiedni, objawień, wydarzeń z
Medjugorje, płaczącej figurki z
Civitavecchia.
Dlaczego ta książka wywołała
we mnie tyle emocji? Dlaczego
stała się dla mnie wyjątkowa?
Czy coś zmieniła w moim życiu? Niewątpliwie tak.
Jestem osobą zabieganą,
szaloną, radosną. Tak odbierają mnie ludzie. Jednak, każdy
ma swoje tajemnice, małe sekrety, sfery które są zastrzeżone tylko dla nas samych. Nie
widoczne dla innych na co
dzień. Książka ta stała się dla
mnie wyjątkowa, od razu po
jej zakupie. Dotyczyła ona Jana Pawła II, a to wystarczyło
w zupełności.

Człowiek ten, był jak Anioł zesłany z nieba, z ogromnym sercem, a przede wszystkim był
blisko Boga. Uczył ludzi miłości,
modlitwy i wiary w spełnienie
próśb, wypłakanych do nieba.
Znaczy to dla mnie wiele, ponieważ sama jako dziecko doznałam „cudu”. Jest to krótka historia, o tym jak szczera, płynąca z
serca modlitwa i ogromna wiara,
potrafiły zmienić rzeczywistość.
Jest to jednak dla mnie zbyt osobiste i poruszające.

Zajęta przyziemnymi sprawami,
ciągłym biegiem i zamotaniem
zamykam się czasem z Nią… Z
tą Ciszą, w której słyszę własne
myśli, w której mogę się skupić,
pomyśleć o sprawach niecodziennych i duchowych. Jest to
bardzo potrzebne i działa jak
balsam dla mojej duszy…

Angelika Woźniak
Lektura ta jest dla mnie
naprawdę wyjątkowa, Poświęcona jest osobie mi tak bliskiej. Ona
nie zmieniła mojego życia. Ona
zmienia je ciągle… To właśnie z
niej czerpię siłę, wskazówki, rady. To do niej wracam, rozmyślając o losie ludzi, o tym co nas
czeka… Niektóre zapisy wywołują u mnie dreszcze, strach
przed tym co może nastąpić. Jednak wiara w lepsze jutro daje mi
siłę i nadzieję.

Opublikowana recenzja zdobyła I miejsce w konkursie ,
„Książka, która zmieniła
moje życie”, zorganizowanym przez redakcję gazetki
szkolnej Niecodziennik.
GRATULUJEMY!
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Kącik kulinarny
Składniki:

Jajka faszerowane po polsku



6 jajek



cebula



1/2 pęczka natki pietruszki

Sposób wykonania:



po 2 łyżki masła i oleju

1. Jajka ugotować na twardo (ok. 8 minut). Przelać zimną wo-



2 łyżki przyprawy do dań z
jajek

dą, ostudzić. Ostrym nożem przekroić razem ze skorupkami



tarta bułka



sól, biały pieprz

na pół. Wyjąć żółtka i białka, drobno posiekać.
2. Cebulę obrać, pokroić w kostkę. Zeszklić na łyżce rozgrzanego masła. Wymieszać z jajkami, dodać opłukaną, osuszoną
i drobno posiekaną natkę, resztę masła, sól, świeżo mielony
biały pieprz i przyprawę do dań z jajek. Do farszu można dodać drobno posiekane i przesmażone na maśle pieczarki.
3. Przygotowaną masą jajeczną napełnić skorupki jajek. Posypać bułką tartą.
4. Na patelni rozgrzać olej, układać jajka farszem do dołu,
smażyć na złoty kolor. Podawać na gorąco. Udekorować listkami oregano lub pietruszki.
Redakcja
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