Z okazji zakończenia roku
szkolnego i rozpoczęcia wakacji Redakcja gazetki szkolnej
NIECODZIENNIK składa całej
społeczności Zespołu Szkół
serdeczne życzenia udanego
wypoczynku. Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych
podróży, słonecznej pogody i
niezapomnianych wrażeń
przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1
września spotkać w szkole
zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci
i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Str. 2

LATO 2015

Drodzy Czytelnicy!
Mamy czerwiec! Jest to
ostatni, ale jakże gorący numer naszej gazetki! Dla każdego ucznia miesiąc ten
symbolizuje słoneczne dni,
czerwone termometry, krótkie spodenki, koniec nauki,
ale przede wszystkim zbliżające się wakacje. Będziecie
mogli przeczytać u nas m.in.
o najnowszych wydarzeniach, które miały miejsce w
naszej szkole, nowościach
muzycznych, orzeźwiających przepisach na upalne
dni, idealnej fryzurze na
wakacje, oraz recenzjach
książkowych. Ponadto dwa
specjalne wywiady: z
uczniem II klasy Technikum
- Sebastianem Toporem na
temat tworzenia robota,
oraz z panem Franciszkiem
Ciężarkiem o jego drugiej
już autorskiej książce. Bę-
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dzie ciekawie, różnorodnie
oraz smacznie. A na zbliżające się wakacje życzę tradycyjnie dużo słońca, niezapomnianych wrażeń, odpoczynku, wartościowych ludzi i niezastąpionego towarzystwa; abyście rozpoczęli
kolejny nowy rok szkolny
wypoczęci, pełni energii i
motywacji. Pamiętajcie, że
do szkoły nie chodzi się całe
życie, tak więc warto poświecić swój czas dla jak
najlepszych wyników. Nauka nauką, ale odpoczynek
należy się każdemu. Coś się
kończy, a coś zaczyna, tak
więc z tego miejsca pragnę
podziękować Patrycji Pudlik, Redaktor Naczelnej z 3
-letnim stażem za współpracę z naszą gazetką, za ciepłe
słowa, ukazujące się w każdym numerze, za zaangażowanie i sumienną pracę.

Będzie
ciekawie,
różnorodnie
oraz
smacznie.

Dziękujemy!
Do zobaczenia we wrześniu,
Patrycja Pajor,
nowa Redaktor Naczelna :)
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Nasi nauczyciele
Rozmowa z p. Franciszkiem Ciężarkiem,
nauczycielem
przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół
1. Jest Pan absolwentem Zespołu Szkół Budowlanych w Krakowie.
Jak wspomina Pan lata spędzone w szkole?
Jestem absolwentem Zespołu Szkół Budowlanych w
zawodzie murarz-tynkarz
oraz absolwentem Technikum Budowlanego Zespołu
Szkół Budowlanych nr 1 w
Krakowie. Łącznie kształciłem się 6 lat. Bardzo mile
wspominam czasy szkolne
w Zespole Szkół jak i w
Technikum. Ukończyłem
również studia magisterskie
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na
Wydziale Humanistycznym
- specjalność pedagogika
oraz studia podyplomowe
—kierunek: nowoczesne zarządzanie i kierowanie placówkami oświatowymi.
2. Czy Pana zdaniem w dzisiejszych czasach młodzież
chętnie kształci się w tym
zawodzie?
W dzisiejszych czasach młodzież ma inne podejście do
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spraw nauki, są mniej chętni
niż w latach 70-80tych XX
w. Dawniej młodzież była
chętniej nastawiona na zdobywania zawodów, garnęła
się do pracy w szkole i pracy fizycznej (zajęcia praktyczne).
3. Jakie predyspozycje powinien posiadać uczeń
chcący kształcić się w zawodzie budowlańca?
Uczeń powinien być zdrowy, posiadać chęci, warunki
oraz wyrobioną już w dobrym stopniu tężyznę fizyczną.
4. Czy płeć żeńska odnajduje się w tym zawodzie?
Tak, dziewczyny odnajdują
się w tym zawodzie, niektóre lepiej wykonują swoje
czynności od chłopców, są
bardziej dokładne i pilne.
Pamiętam, jak w tamtych
czasach do Zespołu Szkół
Budowlanych uczęszczało
bardzo dużo dziewczyn.
Kształciły się m. in. w zawodach: malarz, murarz,
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stolarz oraz o profilu kamieniarskim i instalacji sanitarnych. Po ukończeniu ZSB
kontynuowały naukę w
Technikum Budowlanym.
Nauka trwała 3 lub 4 lata i
kończyła się maturą oraz
obroną technika. Cykl nauczania niektórych specjalności trwał 2 lub 3 lata. Młodzież była bardzo zdyscyplinowana i pracowita.
5. Co zainspirowało Pana
do napisania książki o swojej "małej ojczyźnie" ?
W 2013r. opublikowałem
swoją autorską książkę historyczną o mojej miejscowości pt. "Fałkowice-moje
Fałkowice". Zainspirowała
mnie chęć prześledzenia
czasów historycznych, życia
mieszkańców, urodzeń
dzieci na przełomie 300-400
lat do czasów teraźniejszych, życia na wsi, chorób i
wieku
umieralności
(długość życia).
6. Pracuje Pan obecnie nad
nową publikacją. Czego
ona dotyczy i jak wygląda
praca nad gromadzeniem
materiałów?
Obecnie gromadzę materiały historyczne do nowej publikacji na temat Parafii
Gdów, od zarania dziejów
do czasów teraźniejszych.
Praca ta przeznaczona jest
na kilka lat. Wcześniej napisałem kilka artykułów historycznych do gazet m.in..:
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w tygodniku "Wieści" z 02.02.1992r. ukazał się artykuł
"Rozkaz nie został wykonany", 29.05.1994r "Karabiny i
spódnice" (artykuł ten ukazuje kobiety polskie w walkach o Lwów 1918-1921); w
m i e s i ę c z n i k u
"Wychowawca": kwiecień
1997r. "Karol Wojtyła w szeregach Legii Akademickiej",
marzec 2001r. "Polskie
ochotniczki"; w "Dzienniku
Polskim" z 23.03.2001r.
"Niepotrzebna śmierć".
7. Czy Pańska przygoda z
pisaniem zakończy się na
drugiej publikacji?
Na dzień dzisiejszy nie
wiem czy będę publikował
jakąś książkę, gdyż wymaga
to bardzo dużego nakładu
pracy: szukania materiałów
w zbiorach i archiwach.
8. Czy miewa Pan problemy uczniami?
Jako nauczyciel z dużym
stażem nigdy nie miałem
problemu z uczniami, sobie
również podnosiłem poprzeczkę, dając dobry przykład. Ponad to jestem bardzo skromny. Cenię sobie u
uczniów dyscyplinę, ambicje oraz kulturę. Uczniów
trzeba traktować jednakowo
" kochać ich i wymagać od
nich coraz więcej."

Uczniów
trzeba
traktować
jednakowo
" kochać ich
i wymagać
od nich coraz
więcej"

Rozmawiała Patrycja Pajor
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Refleksje maturalne

Nie taki diabeł straszny jak go malują
Nowa matura ustna z
języka polskiego stała się
postrachem dla tegorocznych maturzystów. Na
portalach społecznościowych pojawiły się strony
typu: „Nie zdam matury
ustnej z polskiego”, które
zbierały „lajki” bezradnych uczniów, którzy
twierdzili że nie zostali
odpowiednio przygotowani do tego egzaminu.

… jeżeli
uczyliście się na
język polski to
nie ma szans
byście nie zdali
matury
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Czego więc bali się
maturzyści? Przede wszystkim tego, że nie poradzą sobie z dość trudnymi tematami. Stres był spowodowany
również tym, że nie zdążymy przygotować modelu
naszej wypowiedzi w 15 minut. Uczniowie mogli się też
denerwować tym, że w sali
będzie obecny jeszcze jeden
zdający, który będzie wygłaszał swój monolog.
Matury ustnej z języka polskiego bałam się najbardziej ze wszystkich moich majowych egzaminów.
Czekając przed salą byłam
silnie zdenerwowana, a największa fala stresu przyszła
wtedy gdy usłyszałam:
„Patrycja Pudlik, zapraszam”. Weszłam do sali i
drżącymi rękoma wylosowałam pytanie. Szybka analiza tematu, przeczytanie
załączonego tekstu i… słyszę wypowiedź mojego kolegi… Trzy wdechy i zabieram się za interpretację tekstu. Zapominam o czym
mówi Kuba, skupiam się na
mojej pracy. Podczas zapisywania notatek, przychodzą mi do głowy różne inne
teksty kultury, rożne pomy-

sły. Teraz już wszystko
wiem. Czas się kończy. Na
początku swojego monologu korzystam z notatek, staram się mówić powoli. Po
chwili odkładam notatki i
mówię to co wiem, to, co w
danej chwili sobie przypomnę. Wychodzę. Jestem
jeszcze trochę zdenerwowana, ale szczęśliwa że mam
już to za sobą. Jeszcze tylko
muszę zaczekać na wyniki.
Moi drodzy, jeśli mogę dać
wam parę rad, to najważniejsze z nich:
-jeżeli uczyliście się na język
polski to nie ma szans byście nie zdali matury
-nie uczcie się niczego dzień
przed egzaminem, lepiej odpocznijcie
-podchodźcie z myślą: „Idę
po to aby zdać”
-pomimo stresu, zachowajcie spokój, weźcie 3 głębokie
wdechy i pokażcie na co
was stać
Trzymam za was kciuki.
Pozdrawia
Patrycja Pudlik
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Laureaci powiatowego konkursu "Napisz
do Malali"
W programie imprezy miała
„Nie żyje się w pokoju za byle jaką cenę. Wprowadzać pokój, miejsce krótka opowieść
germanistki Grażyny Trzeto starać się ustanowić braterstwo ponad wszystkimi
ciak o Malali, jej historii, o
granicami. (…) ” Jan Paweł II
sytuacji dzieci na świecie, a
także o samym konkursie ,
który realizuje ideę europej12 czerwca, w piątkowe po- czek i Małgorzata Raźny
skiego obywatelskiego wypołudnie, w auli Zespołu
chowania i edukacji w naSzkół odbyła się uroczystość II miejsce, ex aequo: Beata
wiązaniu do pokoju i Jana
wręczenia nagród laure- Matoga i Izabela Suder, UrPawła II. Prezentację ilustroatom powiatowego konkur- szula Flak i Katarzyna Kuwały krótkie filmiki, dedysu na plakat "Napisz do Ma- bas
kowane Malali przez różne
lali", z cyklu "Śladami Lauśrodowiska: aktorów i mureatów Pokojowej Nagrody III miejsce: Wiktoria Gubazyków, dzieci ze szkoły
Nobla", zorganizowanego ła i Aleksandra Kopta
podstawowej i średniej a
już po raz trzeci przez gertakże fragment jej mowy z
manistkę Zespołu Szkół, ini- Wyróżnienia: Weronika
okazji odbioru Pokojowej
cjatorkę obchodów Świato- Grosicka, Aleksandra HojNagrody Nobla.
wego Dnia Pokoju w na- na, Ewa Miętus, Oliwia Staszym Zespole, mgr Graży- wicka i Izabela Szczepańska
W obsługę imprezy włączył
nę Trzeciak. Tegoroczna
się również p. Krzysztof Leedycja poświęcona była Ma- Nagrody ufundowało Starośniak (zabezpieczenie zaplelali Yousafzai, ubiegłorocz- stwo Powiatowe w Myślenicza: mikrofon, łącza,
nej laureatce Pokojowej Na- cach oraz p. Kazimierz Ledźwięk), p. Marian Górka
grody Nobla, najmłodszej w śniak, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop- (zdjęcia) i Bartłomiej Nowak
jej historii.
ska w Dobczycach, a wrę- z 3T2 (obsługa komputera).
Do konkursu zgłoszono 9 czała je wicedyrektor ZS
prac, wykonanych przez 13 Mariola Żelazna.
uczestników, pod kierunkiem nauczycielek dobczyckiego Gimnazjum, p. Lucyny Sławińskiej-Targosz i p.
Elżbiety
Klimek–
Piwowarczyk. Jury, pod
przewodnictwem p. Cecylii
Frajtag, wyłoniło następujących laureatów (wszyscy z
Gimnazjum im.
J.P.II w
Dobczycach):
I miejsce: Magdalena Mro-
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Pojechali, przetrwali, wrócili…
Obóz sportowy klasy 1LO1

Dnia 11 maja
klasa
1LO1
zebrała
się
przy
szkole
wraz z panem
majorem Krygierem i nauczycielami.
Klasa została
podzielona na
drużyny,
na
czele których
stali dowódcy klas drugich. Po
usłyszeniu wstępnych informacji i wskazówek, udali się
do autokaru, gdzie z miejsca
odjechali. Podczas jednego z
postojów odwiedzili Jednostkę
Wojskową w Rzeszowie, a także 1 Batalion Strzelców Podhalańskich. O godzinie 17 dotarli
już na miejsce, do hotelu
"Modrzew" w Solinie. Tam nastąpiło rozdzielenie pokoi i
zapoznanie z okolicą. O godzi-
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nie 6:30 według rozpiski została zagrana pobudka na trąbce.
Wszyscy w pośpiechu zaczęli
przygotowywać się do porannej zaprawy. Po rozluźniającym biegu przyszedł czas na
rozgrzewkę, którą prowadził
Dawid Gołąb. Następnie wszyscy udali się na śniadanie o
godzinie 8:00. O 9:00 zebrali
się przed hotelem razem z dowódcami, aby chwilę później
udać się na boisko w celu trenowania i doskonalenia musztry. Kolejnym punktem było
wyjście na basen, gdzie każdy
mógł poprawiać swoje umiejętności pływackie bądź po
prostu je nabyć. Pomagali im
w tym nasi wspaniali nauczyciele - pani Joanna Czepiel, pani Monika Palińska oraz pan
Piotr Godula.
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O 13:00 był obiad. Nie brakło
w szczególności mięsnych potraw, jak na żołnierzy przystało. Po obiedzie i krótkiej przerwie, przyszedł czas na halę. O
14:30 odbyły się na niej różne
ćwiczenia, mające na celu poprawić
motorykę
ciała
i
sprawność fizyczną.
Na
sali
panowała
przyjazna
atmosfera. O godzinie
17:00 odbywały
się zajęcia na świetlicy związane z edukacją i śpiewem. Później wszyscy zasiedli przy kolacji. Do końca dnia był czas
wolny, który można było poświęcić na przechadzki wokół
jeziora. O 22 trębacz zagrał sygnał, który świadczył o zakończeniu zajęć dziennych.
Plan dnia zmieniał się w
zależności od ustaleń pana majora. W niedzielę
odbyła się wycieczka na
Zaporę Solińską, którą
uczniowie zwiedzali z
wielkim zachwytem w
oczach, spowodowanym
widokiem rozciągającego
się wokół jeziora. W dro-
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dze powrotnej udali się również do Straży Granicznej w
Ustrzykach, gdzie uzyskali

wiele przydatnych informacji.
Wszyscy z uśmiechem na twarzy wspominają mile spędzony
czas obozu.
Anna Surman
Karolina Jamróz
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Ogólnopolskie Wybory Książek
17 marca 2015 r. w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek. Organizatorem akcji była redakcja miesięcznika „Biblioteka w
Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz
redakcją „Biblioteki Szkolne Online”.
Patronem wyborów została minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Celem akcji było m. in. promocja czytelnictwa, poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów, dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
Akcję w Zespole Szkół zorganizowały nauczycielki bibliotekarki: p. Barbara Śmietana i p.
Bogumiła Domagalska przy współpracy uczennic z klasy 1TG: Julii Skiby, Agnieszki Seremak, Dominiki Kordy oraz Kamili Karcz. W głosowaniu wzięło udział 412 uczniów z 22
oddziałów ZS. Poniżej przedstawiamy wyniki Wyborów w naszej szkole.
LP

Tytuł

Autor

Liczba oddanych głosów

1

Dżuma

Albert Camus

32

2

Pięćdziesiąt twarzy Greya

E. L. James

32

3

Harry Potter

Joanne Kathleen Rowling

29

4
5
6
7

Saga o Wiedźminie
Hobbit, czyli tam i z powrotem
Pan Tadeusz
Krzyżacy

Andrzej Sapkowski
John Ronald Reuel Tolkien
Adam Mickiewicz
Henryk Sienkiewicz

27
26
25
25

8
9
10

Władca Pierścieni
Gra o tron
Gwiazd naszych wina

John Ronald Reuel Tolkien
George R. R. Martin
John Green

22
21
18

11

Kamienie na szaniec

Aleksander Kamiński

18

12

Zostań, jeśli kochasz

Gayle Forman

16

13

Dziady

Adam Mickiewicz

15

14

Mały Książę

Antoine de Saint-Exupéry

15

15

Zdążyć przed Panem Bogiem

Hanna Krall

12

16

Opowieści z Narnii

Clive Staples Lewis

12

17

Dzieje Tristana i Izoldy

Joseph Bédier

11

18

Pamiętnik narkomanki

Barbara Rosiek

11

19

Dzieci z Bullerbyn

Astrid Lindgren

10

20

Wesele

Stanisław Wyspiański

10
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21
22

Aleksander Fredro
Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen

10
10

23

Zemsta
Cel snajpera. Opowieść najbardziej niebezpiecznego snajpera w
dziejach amerykańskiej armii
Ojciec Chrzestny

Mario Puzo

10

24

Kordian

Juliusz Słowacki

9

25

My, dzieci z dworca ZOO

Christiane Felscherinow

9

26

Potop

Henryk Sienkiewicz

8

27

I wciąż ją kocham

Nicholas Sparks

8

28

Medaliony

Zofia Nałkowska

7

29

Ostatnia piosenka

Nicholas Sparks

7

30

Zbrodnia i kara

Fiodor Dostojewski

7

31

Zmierzch

Stephenie Meyer

7

32

Eragon

Christopher Paolini

6

33

Hopeless

Colleen Hoover

6

34
35
36
37

Igrzyska śmierci
Inny świat
Jesienna miłość
Król Edyp

Suzanne Collins
Gustaw Herling Grudziński
Nicholas Sparks
Sofokles

6
6
6
6

38

Trzy metry nad niebem

Federico Moccia

6

39
40
41
42
43

Henryk Sienkiewicz
Bolesław Prus
Arkady Fiedler
Jakub Ćwiek
Lisa Jane Smith, Kevin Williamson, Julie
Plec
Rick Riordan, Mary-Jane Knight

6
6
5
5
5

45

W pustyni i w puszczy
Lalka
Dywizjon 303
Kłamca
Pamiętniki Wampirów: Pamiętnik Stefano
Percy Jackson i bogowie olimpijscy
Nad Niemnem

Eliza Orzeszkowa

5

46
47
48

Stary człowiek i morze
Zwiadowcy
Chłopcy z placu broni

Ernest Hemingway
John Flanagan
Ferenc Molnár

5
5
4

49

Ferdydurke

Witold Gombrowicz

4

50

Kamizelka

Bolesław Prus

4

51

Ogniem i mieczem

Henryk Sienkiewicz

4

52

Gnój

Wojciech Kuczok

4

53

Lewa ręka Boga

Paul Hoffman

4

54

Przypadki Robinsona Kruzoe

Daniel Defoe

4

55

Więzień Labiryntu

James Dashner

4

56

Niezgodna

Veronica Roth

4

57

Antygona

Sofokles

3

58
59

Assassin''s Creed
W śnieżną noc

3
3

60

I nie było już nikogo

Oliver Bowden
Lauren Myracle, Maureen Johnson, John
Green
Agatha Christie

44
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Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać - to dewiza Michaela Jordana, amerykańskiego koszykarza, zajmującego drugie miejsce w plebiscycie Associated Press
na największych sportowców XX wieku.

Dzień Sportu u „Tischnera”

W upalne przedpołudnie, w środę, 3 czerwca społeczność Tischnera brała udział w
Dniu Sportu. Imprezę otworzył
dyrektor ZS, mgr inż. Bogusław Lichoń, który poinformował o zapisach do poszczególnych konkurencji oraz zaprosił
wszystkich na szkolnego grilla,
zorganizowanego przez pracownię gastronomiczną. Podziękował również sponsorom,
firmie Wędzonka sp. z o.o. z
Myślenic,
GS Dobczyce,
„Market” Jan oraz Radzie Rodziców. Nagrody sportowe natomiast ufundowało Starostwo
Powiatowe.
Dzień sportu, nad którym czuwali jak zawsze nauczyciele wychowania
fizycznego, upłynął w
szczególnej, miłej atmosferze, sprzyjającej
integracji środowiska
szkolnego.
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Wyniki poszczególnych konkurencji:
Piłka Nożna:
I m - 1L1 (Niepogoda Jonatan, Sendur Maciej, Dziedzic Konrad, Antkiewicz Witold, Szewczyk Filip ); II m - 2 T2; III m 2 T1.
Tenis stołowy:
Dziewczęta I m - Kiszka Natalia 1 T4; II m - Hołuj Magdalena
1 L1; III m - Zyskowska Izabela 2 L2
Chłopcy I m - Widomski Szymon 3T1; II m - Kominiak Rafał
1 T3; III m - Kominiak Łukasz 3T1.
Siatkówka plażowa:
I m - Hołuj Magdalena i Chromy Magdalena 1 L1; II m Strzałka Wiktoria i Brodzik Maja 1 L1; III m - Antusiak Paulina i Kiszka Natalia 1T4.
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Goście z Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera
w dobczyckim „Tischnerze”
W dniu 28 kwietnia, we wtorek, w Zespole Szkół w Dobczycach,
mieliśmy przyjemność gościć dwóch przedstawicieli
Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera – p.
Adama M. Cieślę oraz p. Annę Zieniewicz. Opiekunem spotkania
była p. Iwona Puchała, a prowadzącymi Klaudia Chrobak i Michał
Piwowarczyk.

Na początku goście zostali
przywitani przez dyrektora
ZS, mgr. inż. Bogusława
Lichonia, oraz młodzież.
Następnie odbył się pokaz
prezentacji, dotyczącej krakowskiego hospicjum, przygotowanej przez Mariusza
Obajtka i Karola Puchałę.
Później zaproszeni goście
opowiedzieli o działalności
swojej fundacji, współpracy
z naszą szkołą oraz o szkoleniach dla pracowników. Przedstawiciele zachęcali
również uczniów
do współpracy z
ich hospicjum poprzez m.in. wyjazdy nad morze
w roli opiekuna.
Kolejnym punktem było wysłuchanie fragmentu
kazania J. Tischnera "Bóg jest blisko". Pan Adam
M. Cieśla odpowiedział także na
liczne
pytania,
zadawane ze stro-
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ny prowadzących. Ostatnim
punktem był występ szkolnej orkiestry oraz podziękowanie za spotkanie przez
dyrektora i wręczenie podarunków przygotowanych w
pracowni gastronomicznej.
Spotkanie cieszyło się miłą
atmosferą i dużym zainteresowaniem.

Przedstawiciele
zachęcali
również uczniów
do współpracy z
ich hospicjum

Anna Surman ,
Karolina Jamróz
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Wywiad z Sebastianem Toporem, uczniem klasy
drugiej technikum mechatronicznego
1.Przedstaw się w
kilku zdaniach:
Mam
na
imię Sebastian
Topór. Pochodzę z Podsarnia położonego nied a l e k o
R a b k i
Zdrój. Chodziłem do
gimnazjum
im.
Ojca
Świętego
Jana Pawła
II w Rabie
Wyżnej.
2. Czym się
interesujesz?
Interesuję sie szeroko pojętą
robotyką zarówno robotami
jezdnymi jak i również robotami typu humanoidalnych, takich, które naśladują
niektóre zdolności człowieka takie jak np. chodzenie i
poruszanie rękami, chwytanie itp. To jest jedno z moich
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zainteresowań, drugim natomiast są samochody typu
muscle cars czyli np. Ford
Mustang. Zadziwia mnie to
jaka moc drzemie pod maską takiego samochodu jak i
również jego design.
3. Opowiedz nam o swoim
robocie
Teraz coś o pierwszym moim robocie. Jest to robot
jezdny typu linefollower.
Jego zadaniem jest podążanie za czarna linią. Wszystko to jest możliwe dzięki
czujnikom odbiciowym i
układowi scalonemu, który
realizuje odpowiednie funkcje zasilając odpowiednio
silniki DC.
4. Gdzie widzisz się w przyszłości? Masz juz plany?
W przyszłości chciałbym
robić coś związanego z moim zawodem mechatronika
tak, abym ze swojej pracy
czerpał przyjemność oraz
również żebym ją traktował
jako obowiązek
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5. Z innej beczki: jesteś w
klasie męskiej, to plus, czy
minus?
Jestem w klasie męskiej i nie
ma w niej ani jednej dziewczyny. Trochę dziwne ale
jakoś to trzeba przeżyć, a
tak na serio to nie sprawia
mi to żadnego kłopotu lecz
nie tracimy nadziei wraz z
kolegami i czekamy
aż jakaś dziewczyna
się dopisze do naszej
klasy. Brak koleżanki
w klasie to jednak
malutki minus.

ledzy. Więcej informacji już
wkrótce, wraz z premierą
mojego nowego robota.
Wszystko to będzie umieszczone na Facebooku Technik Mechatronik ZS Dobczyce.
Dziękuję za rozmowę

Brak koleżanki
w klasie to jednak
malutki minus.

Patrycja Pajor

6. Pracujesz nad nowym robotem. Czym
będzie sie on różnił
od poprzednich?
Owszem praca nad
kolejnym robotem dobiega juz prawie końca lecz jeszcze wymaga on dopracowania.
Jest to robot różniący
się wszystkim od poprzedniego, zarówno
konstrukcją, działaniem, jak i również
stopniem trudności w
jego budowie gdyż
wymaga on programowania. Wykonany
jest w 100 procentach
przeze mnie w czym
pomogli mi nauczyciele
przedmiotów
zawodowych oraz koLATO 2015
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Kącik muzyczny
Ciekawostki ze świata muzyki
Piosenka "It's the End of the
World as We Know It (And
I Feel Fine)" grupy R.E.M.
pojawiła się w jednym z odcinków animowanego serialu "The Simpsons", który
został
zatytułowany
"Homer The Moe". To właśnie w tym epizodzie Homer
śpiewa "Leonid whats-hisname/Herman
Munster
Motorcade/Birthday party/
Cheetos/Pogo sticks and
lemonade/You
symbiotic
stupid jerk/That's right,
Flanders/I am talking about
you!";

- Ludwig van Beethoven był
jednym z najwybitniejszych
kompozytorów na świecie i
nawet kiedy stracił słuch
zapisywał dźwięki, które
brzmiały w jego głowie.
Przed ciężką oraz długą pracą kompozytor miał natomiast zwyczaj moczyć głowę w lodowatej wodzie. Robił to zapewne po to, żeby
móc na chłodno ocenić swoją twórczość.;

Pete Townshend podczas
swojej kariery w zespole
The Who zniszczył ponad
90 gitar, w tym co najmniej
23 modele Fendera Stratocastera, 12 sztuk Gibsona Les
Paula i 21 egzemplarzy Gibsona SG.;
Zanim do Nirvany dołączył
Dave Grohl na jego miejscu
zasiadało pięciu perkusistów: Aaron Burckhard
(1987-1988), Dale Crover
(1988 i 1990), Dave Foster
(1988), Chad Channing
(1988-1990) oraz Dan Peters
(1990).;
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- Bryan Adams to kanadyjski piosenkarz, gitarzysta i
autor piosenek. Nie jest to
jednak jego jedyny zawód
oraz pasja. Artysta jest także
fotografem, który wykonał
zdjęcie brytyjskiej królowej
Elżbiecie II i teraz można je
podziwiać na kanadyjskim
znaczku pocztowym.;
- Współtwórca piosenek zespołu Kings Of Leon, Angelo Petraglia, pisał również
dla gwiazd country, takich
jak Martina McBride, Tim
McGraw i Trisha Yearwood.;

- ZZ-Top to amerykańska
legenda sceny rockowej,
która znana jest nie tylko ze
swojej muzyki, ale także z
pokaźnych bród gitarzystów zespołu. Paradoksalnie
tylko jeden z członków formacji nie ma zarostu, a jest
nim perkusista Frank Beard,
którego nazwisko oznacza
właśnie brodę.
Opracowała:
Magdalena Cygan

Rozpiska paru ciekawych koncertów w
Polsce 2015:
- 19-20.06.2015 Life Festival Oświęcim 2015: Kensington,
Hey (MOSiR, Oświęcim);
- 14-16.07.2015 Przystanek Woodstock 2015: Hed PE,
Grubson, Big Day (Kostrzyn nad
Odrą);
- 01-04.07.2015 Open’er Festival 2015: Hozier (Gdynia);
- 25.08.2015 Linkin Park (Stadion Miejski, Rybnik);
- 27-20.08.2015 Czad Festiwal 2015: Lady Pank, Hunter,
Indios Bravos, Kabanos, Łąki Łan, Vavamuffin, Lao
Che, Poparzeni Kawą Trzy (Straszęcin).
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KĄCIK KULINARNY

SKŁADNIKI:

KOKTAJL OWOCOWY

(4 PORCJE)





6 kiwi
Ok.30 sztuk
truskawek
2 mango
Cukier puder

Sposób przygotowania:
Wszystkie owoce umyć, obrać i zmiksować
blenderem (każdy owoc w osobnym
naczyniu. Jeśli tego wymagają delikatnie
dosłodzić cukrem pudrem). Do wysokich
szklanek delikatnie łyżka po łyżce
przekładać kolejne warstwy w taki sposób
by się nie zmieszały. Wierzch udekorować
truskawką i borówkami.

Ciekawostka kulinarna
Aby zapobiec ciemnieniu pokrojonych warzyw i owoców wystarczy
skropić je sokiem z cytryny.
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KĄCIK KULINARNY
Składniki:
20 dag mąki pszennej
 2 łyżeczki proszku do
pieczenia
 Cukier waniliowy
 Kostka masła
 4 jaja
 ½ tabliczki gorzkiej
czekolady
 Aromat rumowy
 20 dag cukru
 10 dag mielonych
orzechów laskowych
 10 dag mielonych
orzechów włoskich

BABKA ORZECHOWA



Przygotowanie:
Mąkę , proszek do pieczenia , cukier waniliowy , miękkie masło , jaja aromat rumowy , startą gorzką czekoladę , i mielone orzechy wymieszać mikserem na jednolitą masę.
Do formy wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą , włożyć przygotowane ciasto.
Piec ok.60-70 minut (1750C). po upieczeniu pozostawić na 10 minut w formie. Potem wyjąć i
ostudzić.
W rondelku stopić łyżkę masła , dodać mleczna czekoladę. Wymieszać i polać babkę.
SMACZNEGO

Anna Miętus
Justyna Paryła

LATO 2015

Str. 19

Biblioteka „Tischnera” poleca na wakacje
„Lot nad kukułczym gniazdem”, Ken Kesey
„Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy traci ochotę do
śmiechu” McMurphy
„Lot nad kukułczym gniazdem” ukazuje codzienność
ludzi, zamkniętych na oddziale psychiatrycznym, ubezwłasnowolnionych, słabych i zastraszonych przez personel, pogrążających się w mrokach własnej psychiki. Czy
wraz z pojawieniem się w szpitalu „niebieskiego ptaka”
McMurphy`ego pacjenci odnajdą w sobie zapomniane
marzenia o wolności? Kto przeciwstawi się siostrze oddziałowej Ratched i jak zakończy się to starcie?
Jeżeli chcecie poznać jedno z obliczy władzy i jej wpływ
na życie i psychikę człowieka, przeczytajcie „Lot nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya.
Książka dostępna w zbiorach biblioteki szkolne

„Zabić drozda”, Harper Lee
„Odważny jest ten, kto wie, że przegra, zanim jeszcze
rozpocznie walkę, lecz mimo to zaczyna i prowadzi ją
do końca bez względu na wszystko” Atticus Finch
„Zabić drozda” to powieść opublikowana w 1960 roku,
ale jakże ponadczasowa, porusza problem tolerancji i
jej cienkiej granicy. Amerykańskie miasteczko na południu USA, lata 30. XX wieku… Smyk i jej brat Jem próbują rozwiązać zagadkę tajemniczego sąsiada, ich ojciec
Atticus natomiast podejmuje się obrony Afroamerykanina Toma Robinsona.
Czy oskarżony Robinson jest winny, czy też padł ofiarą
nienawiści i uprzedzeń na tle rasowym? Kim jest zagadkowy sąsiad?
„Jeśli istnieje tylko jeden rodzaj ludzi, to dlaczego nie
możemy żyć ze sobą w pokoju? Skoro wszyscy są tacy
podobni, czemu schodzą czasem z dobrej drogi i zaczynają gardzić sobą nawzajem?” Jem Finch
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KĄCIK NATURALNEGO PIĘKNA
Lato to idealny czas dla naszego samopoczucia, słoneczne
dni, zimne napoje, nowe znajomości... Wiemy dokładnie co
zrobić z wolnym czasem, natomiast co zrobić z naszymi niesfornymi włosami, które towarzyszą nam podczas opalania,
zażywają kąpieli w basenie lub
morzu, powiewają
na wietrze? Codzienne układanie,
suszenie,
modelowanie, spinanie, kręcenie, prostowanie
może być nudne.
Idealnym pomysłem
na lato są... WARKOCZYKI SYNTETYCZNE!
Zaplecenie ich nie
jest trudne, lecz wymaga dużo cierpliwości.
Posiadając
takie warkoczyki można skutecznie przedłużyć, zagęścić, a
przede wszystkim zapuścić
swoje włosy. Zabieg ten nie
niszczy naszych włosów, jeżeli
jest odpowiednio wykonany.
Włosy, które będą wplatane w
nasze nie mogą obciążać naszych włosów. Najlepsze są do
tego włosy syntetyczne, karbowane i koniecznie z 100% KANEKALONEM, który odpowiada za to, że końce można
trwale stopić. Kolory można
mieszać w zależności od oczekiwanego efektu - od naturalnych, po neonowe. Na rynku
można również znaleźć włosy
LATO 2015

ombre
Posiadaczki warkoczyków
syntetycznych nie muszą martwić się codzienną stylizacją
włosów. Myjemy je 1-2 razy w
tygodniu mocno rozcieńczonym szamponem, bez użycia
żadnych odżywek, intensywnie spłukujemy i zawijamy
w
ręcznik.
Kiedy
część
wody wsiąknie w ręcznik
można owinąć
drugim
lub
pozostawić do
s a m oi stn e g o
wyschnięcia.
Ponadto
z
warkoczyków
można
tworzyć
wiele
efektywnych
upięć, nawet bez użycia gumek do włosów. Nosi się je od
2-3 miesięcy, w zależności od
szybkości wzrostu włosów.
Koszt takiego zabiegu w salonie wynosi od 300600zł. Jako, że poziom trudności nie
jest zbyt wygórowany po podszkoleniu
się i zdobyciu wiedzy na ten temat
można
spokojnie
wykonać je amatorsko :)

Patrycja Pajor
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Obóz przysposobienia obronnego w Zawoi
W pierwszych
dniach czerwca br.
drugie
„Ruch jest życiem – życie jest ruchem” k l a s y
naszego liceum
Alfred Senger
mundurowego
uczestniczyły w 5dniowym obozie przysposobienia obronnego w Zawoi.
Zajęcia miały charakter
szkoleniowo – kondycyjny a
prowadzone były przez instruktorów Zarządu Powiatowego
Ligi
Obrony Kraju w
Krakowie.
Młodzieży zapewniono dynamiczny i atrakcyjny program,
uczniowie mieli
możliwość
sprawdzić swoje
umiejętności w
czasie zajęć ze wspinaczki
wysokogórskiej i w zawodach strzeleckich na
strzelnicy
LOK w Suchej
Beskidzkiej
(st r zelanie
kulowe
z
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kbks-u i pistoletu sportowego). Zarówno dziewczęta
jak i chłopcy mieli też okazję
zagrać w paintball, zaznajomić się z ASG i zgłębić tajniki samoobrony, z której zajęcia prowadził posiadacz
stopnia 8. dan karate. Ćwiczenia obejmowały marsze,
musztrę z bronią, strzelanie,
rzuty granatem, zakładanie
odzieży przeciwchemicznej
i masek gazowych P1.
Oprócz certyfikatów z samoobrony młodzież zdobywała odznaki sprawności
obronnej (złote, srebrne i
brązowe), które zostaną
uroczyście wręczone na zakończeniu roku szkolnego
przez Prezesa Powiatowego
Zarządu LOK w Krakowie,
Michał Kulikowskiego.
Podczas pobytu w Zawoi
emocji nie brakowało, intensywny program sprzyjał
dyscyplinie a tischnerowska
mundurówka udowodniła,
że potrafi sobie poradzić w
ekstremalnych sytuacjach.
Redakcja
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