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Kolejny rok za nami!

Rok pełen wrażeń.
I choć każdy z nas z niecierpliwością wyczekuje
wakacji, to jestem przekonana, że we wrześniu
wrócimy tu z uśmiechem na twarzy, mnóstwem
optymizmu i wiary we własne możliwości.
Teraz chciałabym wszystkim życzyć, aby te ostatnie
chwile w murach tej szkoły, były przepełnione przede
wszystkim wiedzą oraz radością.
No i oczywiście mam nadzieję, że wakacje będą dla
każdego czasem odpoczynku i jednoczśnie dalszego
rozwijania się.
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół
14 marca, w czwartek, w naszym
Zespole Szkół miał miejsce Dzień
Otwarty, podczas którego od godz.
9 do 14.30 gościliśmy odwiedzających nas gimnazjalistów i ośmioklasistów. W tym samym czasie w
hali Zespołu Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego w Myślenicach
odbywały się XVI Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego, na których nasza szkoła również się zaprezentowała.
Podczas Dnia Otwartego
w naszym Zespole uczniowie klas
III gimnazjum oraz ośmioklasiści
mieli okazję m.in. obejrzeć niektóre urządzenia i systemy, wykorzystywane w czasie zajęć praktycznych, degustować pyszne przekąski, skorzystać z zabiegów fryzjerskich, wszyscy mogli również
zwiedzić naszą szkołę. Grono Pedagogiczne i młodzież ZS udostępniła do dyspozycji uczniów warsztaty, pracownie szkolne, czytelnię
multimedialną
i bibliotekę, jak
również zaplecze
sportowe.

Z tej okazji społeczność szkolna przygotowała również w sali
g i m n a s t y c z nej promocyjne stoiska, prezentujące wszystkie kierunki
kształcenia zawodowego w naszej szkole, zapoznając gimnazjalistów z różnorodną i bogatą
ofertą „Tischnera”. Gustownie
i z rozmachem urządzone stoiska podobały się odwiedzającym ZS uczniom z Niegowici,
Głogoczowa, Lipnika, Wiśniowej, Stróży, Krzesławic, Węglówki (grupy zorganizowane)
oraz Wieliczki, Gdowa, Dobranowic, Raciechowic, Raciborska, Szczyrzyca, Gruszowa
(pojedyncze osoby z rodzicami).
Całość koordynował nauczyciel przedmiotów zawodowych
Andrzej Pudlik, przewodniczący
zespołu ds. promocji,
a profesjonalnym oprowadzaniem i udzielaniem informacji
o naszej szkole zajęli się
uczniowie.
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Nasi nauczyciele
Wywiad z Panią Katarzyną Materek - Reszką — nauczycielką
przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół im. ks. Józefa
Tischnera w Dobczycach

Do dzisiaj czytam
codziennie, bez tego
nie wyobrażam sobie
życia!

1. Pracuje Pani w Zespole Szkół
jako nauczycielka podstaw
przedsiębiorczości. Dlaczego
wybrała Pani ten zawód?
Praca z młodymi ludźmi zawsze
wydawała mi się ciekawą sprawą.
Pracę nauczyciela „podglądałam”
od dziecka, ponieważ moja mama,
Grażyna Zipold-Materek, była nauczycielką (nawiasem mówiąc w
tej samej szkole – ZS). Może dlatego postanowiłam, że będę wykonywać ten zawód.
2. Jakie ma Pani zainteresowania i w jaki sposób je Pani realizuje?
Moje zainteresowania to literatura,
sztuka, ale także działalność społecznikowska. Od wielu lat jestem
sekretarzem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ISPINA, które
zajmuje się propagowaniem sztuki
i kultury regionalnej, zwłaszcza
artystów lokalnych. Organizujemy
wernisaże, spotkania z ciekawymi
ludźmi, wyjazdy itp. Uważam, że
każdy dorosły człowiek, który ma
takie możliwości, powinien działać
na rzecz środowiska lokalnego.
Ostatnio zainteresowała mnie ekologia, slow life, minimalizm jako
nurty społeczne, służące ratowaniu
naszej planety.

3. Jak zaczęła się Pani przygoda z książką?
Uwielbiam czytać od dziecka.
W przedszkolu, ponieważ bardzo wcześnie nauczyłam się
czytać, czytałam dzieciom
w mojej grupie. Czytałam
wszystko, co „wpadło” mi
w ręce. Pierwsze lektury to
oczywiście „Muminki”, „Pan
Samochodzik”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Kubuś Puchatek” i wiele, wiele innych…
Do dzisiaj czytam codziennie,
bez tego nie wyobrażam sobie
życia!
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4. Jaka jest Pani ulubiona książka i dlaczego warto ją przeczytać?
Mam dwie ukochane książki, to
„Imię róży“ Umberto Eco
i „Mistrz i Małgorzata“ Michaiła
Bułhakowa. W „Imieniu róży” zachwyca mnie kontekst historyczny,
filozoficzny, erudycja autora. Połączenie tego wszystkiego z wątkiem
sensacyjnym tworzy literacki majstersztyk. To jest również powieść,
która mówi o miłości do książek
właśnie, dążeniu do wiedzy
i „poznania”. „Mistrz i Małgorzata” jest natomiast książką metafizyczną, która pozwala zatrzymać
się na chwilę nad filozoficznymi
i religijnymi aspektami naszego
życia. Tu z kolei jest to mistrzostwo połączone z wątkiem satyrycznym, no i ta „rosyjska dusza”…

5. Niedawno minęły Święta Wielkanocne. Czy w Pani domu są
kultywowane zwyczaje i tradycje
Wielkanocne?
To pytanie łączy się z poprzednim
w tym sensie, że „Mistrz i Małgorzata“ to moja „lektura obowiązkowa” przed każdymi Świętami
Wielkanocnymi, oczywiście ze
względu na wątek, związany z Nowym Testamentem i męką Chrystusa. Naturalnie, kultywujemy
tradycje wielkanocne, święcenie
pokarmu w Wielką Sobotę, śniadanie w Wielką Niedzielę, a od czasu

Pańskie w krakowskich kościołach. W tym roku pierwszy raz
święciliśmy pokarmy na wolnym powietrzu w starej chacie
„Lenartówce”. Będzie to nowa
lokalna tradycja.
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Julia& Juliet
Julia
16 października 1961 roku
na półki księgarń w USA trafia
książka „Mastering the Art of
French Cooking” autorstwa Simone Beck, Louisette Bertholle
i Julii Child – ikony kulinariów.
Julia urodziła się w mieszczańskiej rodzinie, gdzie nudne
posiłki były przygotowywane
przez gosposię. Chciała zostać
pisarką, ale pracę znalazła wagencji reklamowej. Podczas wojny
pracowała w Biurze Planowania
Strategicznego i tam podczas
służbowego wyjazdu poznała
przyszłego męża Paula. Był malarzem i poetą, pracował w Ameryikańskim Departamencie Stanu
w 1946 roku dostał przeniesienie
do Francji. W drodze do Paryża
państwo Child wstąpili do restauracji La Couronne i tam Julia zachwyciła się nieznanym jej światem kulinariów. Zapisała się do
legendarnej szkoły gotowania Le
Cordon Bleu. Była głodna wiedzy, pracowita i wnikliwa. Zaczęła też uczyć się języka francuskiego w przerwach między zajęciami, które spędzała na bazarkach
wypytując sprzedawców ryb, piekarzy, i rzeźników o ich sekrety.
W Paryżu Julia spotkała
Simone Beck i Louisette Bertholle, które zaproponowały jej
wspólne napisanie książki kucharskiej dla amerykanów. Pisanie książki zajęło im 8 lat.

Książka uczyła o zupełnie
innym gotowaniu niż amerykanie dotąd znali, mówiła o duszeniu, podsmażaniu, flambirowaniu, o bouquet garni, auszpiku i
szpiku kostnym na grzankach.
Był to jednak rzetelnie napisany
podręcznik, który opisywał krok
po kroku jak przyrządzać skomplikowane dania. Gdy Julia została zaproszona do programu
telewizyjnego przyniosła ze sobą miskę, trzepaczkę, jajka i
przenośną kuchenkę i zrobiła
omlet. Po jej show do redakcji
przyszło wiele listów z prośbą o
ciąg dalszy. I tak powstał program kulinarny „The French
Chef”. Z werwa i uśmiechem
oraz licznymi yum! I whoopie!
Julia pokazywała, czym różni
się kurczak przeznaczony do
pieczenia i jak przyrządzić
bouillabaisse. Nigdy nie ulegała
modom na diety, w jej daniach
zawsze pojawiało się masło lub
śmietana. Na jej programach
wychowało się pokolenia smakoszy.zmarła w wieku 92 lat.
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Nagłówek artykułu w środku
Julie
Julie Powell przechodzi kryzys. Jest rok 2002 i Julie nie mając
żadnych perspektyw w nudnej pracy, po kłótniach z mężem postanawia udowodnić sobie, żejest w stanie dokonać czegoś niezwykłego.
Kupuje książkę Julii Child
„Mastering thr Art of French Cooking” i postanawia w 365 dni wypróboiwać wszystkie 524 przepisy.
Tak powstaje projekt Julie/Julia.
Za radą męża Julie postanawia dokumentować swoje działania na
blogu. Jej dni zaczęły wyglądać
podobnie, praca, wieczorem zakupy i 2 godziny gotowania a fasola,
duszone ziemniaczki z majonezem
a na deser cz ek ol adowo migdałowe ciasto królowej Saby.
następnie kolacja o 22, spanie, pobudka... jednak blog zyskiwał coraz większą rzeszę fanów, zaintrygowanych 30-latką, która pisze o
stertach brudnych naczyń, olbrzymich ilościach masła dodawanychy do niemal każdej potrawy. 25
sierpnia 2003 roku na stole Julie i
Erica pojawia się ostatni posiłek,
są to: cynaderki cielęce, zielona
Ostatnia kolacja udała się, choć nie
obyło się bez drobnych potknięć.
Projekt Julie/Julia zainteresował
media i wydawców i Julie mogła
się poświęcić pisaniu, o którym
zawsze marzyła.
Katarzyna Mikos
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Far Cry 5
Studio Ubisoft to jedna
z największych, a za razem jedna
z moich ulubionych firm tworzących gry. Świetnie potrafią napisać wciągające scenariusze, stworzyć postacie, które ciekawie się
ogląda na ekranie komputera czy
konsoli, ale również potrafi nam
sprzedać historię, nad którą można rozmyślać godzinami po zakończeniu samej rozgrywki. W
recenzowanej przeze mnie produkcji również nie brakuje tych
elementów. A co to za gra? Chodzi tu oczywiście o wyczekiwanego przez wielu (w tym mnie) Far Cry 5.
W tej części produkcji
Ubisoftu przeniesiemy się do
zmyślonego hrabstwa Hope w
Stanach Zjednoczonych, gdzie
jak informuje nas gra, spustoszenie sieje religijny fanatyk i przywódca sekty religijnej Joseph Seed. My natomiast wcielamy się w
postać początkującego agenta
FBI, a naszym zadaniem jest dowiedzieć się o sytuacji w Hope. I
to właśnie dlatego chciałem zagrać w tę grę. Temat wszelkich
sekt i kultów religijnych
(szczególnie amerykańskich) nie
jest mi obcy i z czystej ciekawości chciałem zobaczyć jak twórcy
przedstawią

głównego antagonistę i szczerze
przyznaję, że świetnie to wyszło
twórcom. Joseph jest postacią
wielowymiarową i dającą się polubić pomimo tego, że w zamyśle
twórców) zapewne miał on być
nienawidzony.Cała oprawa graficzna jest śliczna, a muzyka dobrze dopasowana i oddająca klimat stanu Montana, na którym
wzorowane było Hope.
Gra jest pierwszoosobową
strzelanką z elementami logicznymi, zbieractwem i wielkim otwartym światem, który można zwiedzać. Z resztą tak jak w poprzednich częściach serii.
Do gry powstał dodatek
zatytułowany
„New
Dawn” (nowy świt), który niestety od początku zdradza praktycznie wszystko co się da z podstawowej części, lecz jest przyjemną
dokładką dla tych, którzy czuli
niedosyt po skończeniu gry.
Osobiście bardzo polecam tytuł,
tak jak i poprzednie części, ponieważ pokazują one naprawdę
wciągające historie, które nie
dość, że dostarczają rozrywki to
dodatkowo zmuszają do refleksji
nad wieloma problemami. Ja grałem i polecam innym.
Przemek
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Deadly Class - recenzja serialu
O serialach mogę pisać
lub rozmawiać godzinami. Jestem
wielkim kinomaniakiem na
wszelkie produkcje odcinkowe
i dlatego ciężko mnie zadziwić
w serialu. Natomiast ostatnio natknąłem się przypadkowo na
pewną serie, która przykuła moją
uwagę ciekawą fabułą, nieszablonowymi postaciami i mrocznym
klimatem, który w sumie to został
oddany tak średnio, ale o tym
później.
Deadly Class to ekranizacja komiksu autorstwa Ricka Remendera, opowiadająca historię
bezdomnego nastolatka, który
uciekł z sierocińca, Markusa. Za
całe zło na świecie obwinia on
ówczesnego prezydenta Stanów
Zjednoczonych - Ronalda Reagana, więc można wydedukować, że
akcja serialu dzieję się w latach
80 XX w. Markus poznaje ludzi
podobnych do niego, którzy zaprowadzają go do tytułowej szkoły zabójców, w której to bohater
przeżywa życie zwyczajnego nastolatka. Uczy się, zakochuje itd.
Niestety dosięgają go demony
przeszłości w postaci jego dawnego współlokatora z sierocińca,
który zaczyna go szantażować
i obwiniać za pewne zdarzenie
z przeszłości przez co Markus
wraz z przyjaciółmi będą musieli
wejść na wojenną ścieżkę.

Serial jest świeżutki i dopiero co
zakończył się pierwszy sezon
i pewnym jest, że powstanie następny. Znajdziemy w nim mnóstwo nawiązań do
popkultury lat 80,
dobrej punkowej
muzyki czy nawet
dyskusji politycznych między bohaterami. Problemem
jednak może się okazać wcześniej wspomniany klimat, ponieważ serial nie daje nam tak naprawdę
znać kiedy rozgrywa
się akcja serialu poza początkiem. Potem to delikatnie zanika, lecz osobiście
nie odczułem tego braku. Dla
wielu serial będzie się wydawał
nieco obrzydliwy lub brutalny
i niestety trzeba to przyznać.
Jednak jak komuś to nie przeszkadza to serdecznie polecam.
Cały serial obejrzałem najszybciej jak tylko się dało, a na nowe
odcinki czekałem z niecierpliwością i polecam go każdemu.
Przemek
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Kruche babeczki cytrynowe
Ciasto:
- 250g mąki
- 150g zimnego masła
- szczypta soli
- 4 łyżki cukru pudru
- 1 jajko
- 1łyżka zimnego mleka

Krem cytrynowy:
- 250g serka homogenizowanego
- 100g śmietany homogenizowanej
- 60g cukru pudru
- 1/2 łyżeczki otartej skórki z cytryny
Dekoracja:
- truskawki, borówki, maliny, płatki czekoladowe, mięta - według uznania ;)

Ciasto:
Zagnieść kruche ciasto z podanych składników: mąkę przesiać na stolnicę, dodać pokrojone na kawałeczki masło, sól, cukier puder i siekać składniki nożem na drobną kruszonkę. Wbić jajko, wymieszać
i połączyć składniki na gładką masę. Jeśli jest za suche, dodać mleko. Uformować gładką kulę, zawinąć
w folię i włożyć do lodówki na około 60 minut. Nagrzać piekarnik do 180 C. Stolnicę lekko posypać
mąką i rozwałkować na niej ciasto na grubość 3 - 4
mm. Wyciąć kółka większe niż średnica foremek.
Ciastem wyłożyć foremki, ostrzem noża przesunąć
po krawędzi foremki, usuwając nadmiar ciasta. Widelcem podziurkować spód. Piec na złoty kolor przez około 15 minut na złoty kolor,
ostudzić.
Krem:
Wymieszać serek homogenizowany ze śmietaną, cukrem i skórką cytrynową. Nakładać do wystudzonych babeczek, ułożyć dodatki, można posypać cukrem pudrem.
Paulina
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Święto Patrona w Zespole Szkół
Tak jak chodził Ksiądz Profesor
stromymi ścieżkami, tak idziemy
i my dzisiaj, bo jego śladami…
Z radością i twórczo tischnerowska społeczność uczciła pamięć o
Patronie Zespołu Szkół. Dzień
Patrona w br. odbywał się w niekonwencjonalny sposób, utalentowana młodzież zaprezentowała
swoje umiejętności wokalnomuzyczne i plastyczne, realizując swoje pasje i zainteresowania. W ludowych strojach, z humorem, uczniowie uczestniczyli
w przeglądzie piosenki ludowej,
brali udział w konkursie wiedzy o
Patronie, przystrajali sale, inspirując się filozoficznymi aforyzmami. Święto Patrona w Zespole
Szkół jak zawsze skłania do refleksji nad współczesnym światem i przypomina wartości, którymi ludzie, zwłaszcza młodzi, powinni się kierować według ks.
prof. Tischnera.

Wyniki konkursów:
KONKURS NA WYKONANIE
PIOSENKI GÓRALSKIEJ:
I m - 1LO1,
II m - 1LO2, I
II m - 2T3
KONKURS WIEDZY O PATRONIE:
I m - J. Róg i D. Maj (2T1),
II m - K. Panuś i K. Karcz
(1L2),
III m - P. Serafin i T. Grzyb
(3TG)
KONKURS NA NAJŁADNIEJ
UDEKOROWANĄ SALĘ:
I m - 1T2,
II m - 2LO2,
III m - 1T3
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Powiatowe Zawody Młodzieży Szkolnej w Informatyce
Już po raz 12. w dobczyckim Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera
odbywały się Powiatowe Zawody
Młodzieży Szkolnej w Informatyce. Zadania konkursowe zostały
przygotowane przez nauczycieli
przedmiotów informatycznych a w
zawodach wzięły udział 24 drużyny ze szkół podstawowych oraz 3
zespoły ze szkół gimnazjalnych
Powiatu Myślenickiego.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Myślenicach, oraz
Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach. Nagrody wręczył Wicestarosta Powiatu Myślenickiego
Andrzej Pułka oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Dobczycach Bogusław Lichoń. Szczególne podziękowania należą się
również
Piekarni
Cukierni Złoty Kłos,
która po raz kolejny
ufundowała poczęstunek dla uczestników konkursu.

O obsługę gastronomiczną zadbał nauczyciel pracowni gastronomicznej Jerzy Michorczyk wraz uczniami klasy 3
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych, natomiast
młodzież kl. 2 Technikum Informatycznego przyczyniła się
do organizacji zawodów.
Najlepsi w kategorii szkół podstawowych okazali się Adam
Gawlikowski i Łukasz Zawada, ze Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku, natomiast
wśród
uczniów szkół gimnazjalnych
zwyciężyli Dawid Jakubiak
i Mateusz Tupta, z Gimnazjum
nr.1 im. Jana Pawła II w Pcimiu.
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Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”
Nasza szkoła ponownie wzięła
udział w IV edycji najpopularniejszej akcji czytelniczej w Polsce
"Jak nie czytam, jak czytam".
7 czerwca uczniowie przynieśli
swoje ulubione książki i od godz.
10 w salach lekcyjnych, korytarzach i w innych miejscach na terenie szkoły odbywało się kilkunastominutowe czytanie. W tym roku
do akcji w naszej placówce dołączyły przedszkolaki z grupy
„Zające” z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach, mali
goście wysłuchali bajki, przeczytanej przez Kingę Kowalczyk z kl.
2LO2 oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Koordynatorami akcji w ZS byli
nauczyciele bibliotekarze, w organizację włączyli się również członkowie Samorządu Uczniowskiego
oraz nauczyciele i Dyrekcja szkoły.
Organizatorzy dziękują uczniom
zaangażowanym w akcję: Paulinie
Słodkiej, Radkowi Boczoniowi,
Karolinie Nicie, Kindze Kowalczyk, Milenie Kuchcie, Adrianowi
Sędzikowi oraz Michałowi Mrozowi. Podziękowania należą
się również uczniom, którzy włączyli się do akcji
czytania książek oraz zaangażowanym nauczycielom.
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III Powiatowy Konkurs Cukierniczy
15 marca br. w Zespole Szkół w Dobczycach
odbył się III Powiatowy Konkurs Cukierniczy
„Bake off Das großeBacken - Międzynarodowe smaki u Tischnera", zorganizowany przez
germanistkę Aleksandrę Szumiec i nauczycielkę pracowni gastronomicznej Agnieszkę Piłat.
W konkursie udział wzięli uczniowie szkół
powiatu myślenickiego: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
Zespołu Szkół Prywatnych Osińskich, Małopolskiej Szkoły Gościnności, oraz naszego Zespołu Szkół, ich zadaniem było przyrządzić po
dwa desery: jeden, to autorski przepis, natomiast drugi na podstawie receptury w j. niemieckim, „Deser Lavacake” przygotowanej
przez organizatorów. Przewodniczącą jury
była Sylwia Bała finalistka polskiego programu kulinarnego "Bake Off - Ale Ciacho!”
( z wykształcenia germanistka, obecnie prowadzi swoje cukiernicze atelier w Myślenicach ).

Desery oceniali również: Grzegorz Leśniak
jako germanista i pasjonat dobrej kuchni oraz
wicedyrektor ZS Wioletta Wyroba. Nagrody,
ufundowane przez
Starostwo Powiatowe
w Myślenicach oraz firmę Wawel SA, wręczali dyrektor ZS Bogusław Lichoń oraz Magdalena Polczyk manager ds HR w firmie Wawel
SA. Natomiast dodatkowa nagroda dla uczestników, to udział w szkoleniu z deserów, prowadzonym przez Sylwię Bałę.
Wyniki konkursu:
1.Kinga Wojtyca - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
2. Magdalena Surówka - Zespół Szkół w Dobczycach
3. Kamila Gawor - Zespół Szkół Prywatnych
Osińskich w Myślenicach

"Stół pięknie nakryty - Wiosenny obiad"
Szkolny konkurs "Stół pięknie nakryty - Wiosenny obiad" został zorganizowany w ramach Dnia
Otwartego w naszym Zespole Szkół.
Wzięli w nim udział uczniowie z technikum gastronomicznego z klasy pierwszej, dru02giej i trzeciej,
a ich zadaniem (które wykonywali w parach) było przygotować stolik, ułożyć wiosenne menu i nakryć
na 2 osoby.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki pracowni gastronomicznej Katarzyna
i Małgorzata Babińska a w jury zasiadły Teresa Calik, Wioletta Wyroba i Barbara Śmietana.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Drab i Natalia Radoń z klasy 1 TGE
II miejsce - Justyna Irzyk i Paulina Jania z klasy 2 TG
III miejsce - Joanna Dziadkowiec i Anna Dziadkowiec z klasy 2 TG

Mikos

4 czerwca 2019 r. w Zespole Szkól w Dobczycach odbyły się po raz 4 Powiatowe Zawody
Pierwszej Pomocy.

Redakcja Niecodziennika
Redaktor naczelny: Kinga Kowalczyk kl. 2LO2
Redaktorzy:
Przemysław Pulchny kl. 2T2
Paulina Jania kl. 2TG

