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To moje ostatnie chwile
w murach tej szkoły. Bardzo ciężko będzie mi się z tym wszystkim
pożegnać. To tutaj poznałam cudownych ludzi, wielu przyjaciół,
przeżywałam najlepsze momenty
w swoim życiu. Mimo ogromu
nauki, trudów, jak i wyrzeczeń,
które za sobą niosła, będę z
uśmiechem na ustach wspominać
każdy dzień, który tu spędziłam.
Przede wszystkim chciałabym podziękować p. Barbarze
Śmietanie oraz p. Bogumile Domagalskiej za to, że dały mi szansę i możliwości, aby rozwijać
swoją pasję, jaką jest pisanie.
Zawsze mogłam liczyć na ich dobre słowo, które bardzo mnie motywowało. To dzięki nim zrozumiałam, że właśnie to pragnę robić w swoim życiu - pisać. Nie ma
słów, którymi mogłabym wyrazić
swoją
wdzięczność.
Chciałabym życzyć wszystkim przede wszystkim wytrwałości. Dążcie uparcie do realizacji
swoich celów i spełniajcie marzenia. Doceniajcie każdy dzień spędzony w tym miejscu i przeżywajcie go z uśmieche m!
Kinga Kowalczyk
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„Młodzież czyta przedszkolakom”
W
br.
szkolnym
w ramach współpracy naszego
Zespołu Szkół z Przedszkolem
Samorządowym nr 3 w Dobczycach już po raz 5. prowadzony jest projekt czytelniczy
w ramach akcji "Młodzież czyta
przedszkolakom”. W zakresie
realizowanego cyklu spotkań z
książką uczniowie "Tischnera"
czytają przedszkolakom bajki,
pobudzające wyobraźnię a także kształtujące nawyk czytania.
W tym roku szkolnym
czytamy przedszkolakom
z grupy Biedronki krótkie opowiadania o przygodach pewnego
małego
żółwia
o imieniu Franklin, w ramach
realizowanego autorskiego projektu wychowawczyni Biedronek P. Krystyny Pudlik:
„Uczymy się pozytywnych zachowań od bohaterów literackich”. Celem projektu jest m.in.
kształtowanie postaw kultury
bycia, wrażliwości i życzliwości
wobec innych oraz rozwijanie
twórczości artystycznej i plastycznej. Maluchy razem z żółwiem Franklinem wkraczają
w świat uniwersalnych wartości.

Tischnerowska młodzież
chętnie angażuje się w akcję
czytania dzieciom, kontakt
z młodszymi dziećmi rozbudza
w nich potrzebę opiekuńczości
i odpowiedzialności, natomiast
dla przedszkolaków słuchanie
wierszy, bajek i opowiadań pobudza wyobraźnię, rozbudza
ciekawość świata, uczy myślenia, a także kształtuje nawyk
czytania.
W br. szkolnym od
września do lutego kilkanaście
razy odwiedziliśmy przedszkolaków, a do akcji włączyli się
aktywnie uczniowie naszego
Zespołu Szkół: Agata Górnisiewicz, Arek Włodarczyk – kl.
1WKg; Emilia Chanek, Oliwia
Malarczyk, Patrycja Bednarz,
Natalia Żądło, Dawid Kołodziejczyk – kl. 1TGg; Przemek
Pulchny, Jakub Mistarz – kl.
3T2; Kamil Kowal – kl. 1T2g.
Koordynatorkami akcji w ZS są
nauczyciele bibliotekarze.

Jeśli chcesz, aby
Twoje dzieci były
inteligentne –
czytaj im bajki.
Jeśli chcesz, aby
były bardziej
inteligentne –
czytaj im więcej
bajek
Albert Einstein
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NASI NAUCZYCIELE

1. Pracuje Pani w Zespole
Szkół jako nauczycielka fizyki. Dlaczego wybrała Pani ten

Wywiad z Panią

zawód?

Renatą Wójtowicz,

Miałam różne pomysły na życie

nauczycielką fizyki

nowiłam zostać nauczycielką.

w Zespole Szkół
im. ks. Józefa

w liceum, ale ostatecznie postaInteresowałam

się

naukami

przyrodniczymi, czyli biologią,
chemią, najmniej fizyką – w li-

Tischnera

ceum miałam mało godzin fizy-

w Dobczycach

uznałam, że na studiach najle-

ki.

Wybrałam

fizykę,

gdyż

piej poznam tę dziedzinę nauki.
Faktycznie, tam się najwięcej

nauczyłam i dziś mogę zdobytą
wiedzę
uczniom.

przekazywać

moim
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2. Czy w życiu codziennym
przydaje się Pani dobra znajomość fizyki?

4. Jaka jest Pani ulubiona
książka i dlaczego warto ją
przeczytać?

Bardzo się przydaje! Przykłady:
podczas jazdy samochodem –
jak bezwładność, prędkość i
tarcie wpływają na drogę hamowania w różnych warunkach, w codziennym życiu—
jak oszczędzać energię cieplną i
elektryczną, żeby płacić jak najmniejsze rachunki, oraz wiele,
wiele innych.

Moja ulubiona książka akurat
nie należy do moich ulubionych kategorii, jest także przestarzała i naiwna, ale zawiera
ważne przesłanie: nigdy nie jest
za późno na zmiany w życiu,
trzeba tylko chcieć. Tą książką
jest „Błękitny Zamek” L.M.
Montgomery. A dla miłośników fantastyki polecam
„Wiedźmina” A. Sapkowskiego. Klasyka gatunku!

3. Jakie ma Pani zainteresowania i w jaki sposób je Pani realizuje?
Moje hobby to głównie czytanie
książek. Czytam bardzo dużo,
w każdej wolnej chwili. Jest to
głównie literatura z nurtu szeroko pojętej fantastyki, a ostatnio także polskie kryminały.
Regularnie czytam także czasopismo popularnonaukowe
„Wiedza i Życie”, żeby wiedzieć, „co piszczy” w nauce,
nie tylko z zakresu fizyki
i astronomii.

Redakcja
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47. Akcja Honorowego Krwiodawstwa
6 marca br. już po raz 47. w naszym Zespole Szkół odbywała się Akcja
Honorowego Krwiodawstwa. Do oddania krwi zgłosiło się 56 osób, a krew oddało 26 - zebrano 11,7 litrów
krwi. Podczas 47 dotychczasowych akcji
oddawania krwi w ZS zebrano łącznie
904,65 litrów tego bezcennego płynu.
Opiekę nad akcją honorowego oddawania krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: Ewa Mikołajczyk, Jacek Mikołajczyk i Danuta Ścibor, którzy dziękują
wszystkim krwiodawcom i zapraszają na
kolejną AHK.
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V POWIATOWY KONKURS
MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
4 marca br. w Zespole Szkół
odbył się V Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy.
Zadania konkursowe obejmowały wiedzę z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, historii, WOS, biologii, chemii, geografii, matematyki i fizyki, a przygotowali je organizatorzy: Ewa Mikołajczyk, Joanna Dudzik, Agnieszka Stoch,
Agnieszka Półtorak Ryś, Anna
Urgacz, Jacek Mikołajczyk oraz
Renata Wójtowicz - koordynator całości. Ocenianiem prac
konkursowych zajmowali się
organizatorzy oraz pani Marzena Mikołajczyk z SP nr 2 w
Dobczycach. Zadania rozwiązywały dwuosobowe zespoły
ze zgłoszonych z powiatu myślenickiego szkół. Konkurs był
rozgrywany w dwóch kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne
i szkoły podstawowe.
Nagrody w kategorii SZKOŁY
PODSTAWOWE:
I miejsce: Michał Maniecki
i Hubert Szlósarczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Dobczycach
II miejsce: Maciej Trzepaczka
i Łukasz Pawlak ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej
III miejsce: Kamila Stojek i Daria Radwańska ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

Nagrody w kategorii SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce: Bartłomiej Malina
i Daniel Karkosz z Zespołu
Szkół im. A. Średniawskiego
w Myślenicach
II miejsce: Michał Czepiel i Jerzy Marondel z Zespołu Szkół
im. A. Średniawskiego w Myślenicach
III miejsce: Dariusz Maj i Adrian Cygan z Zespołu Szkół im.
ks Józefa Tischnera w Dobczycach.
Nagrody
ufundowało Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Nagrody i dyplomy
dla laureatów konkursu wręczyli dyrektor Zespołu Szkół
Bogusław Lichoń i wicestarosta
powiatu myślenickiego Rafał
Kudas w dniu konkursu.

W IEDZĘ
MOŻEMY
ZDOBYĆ OD
INNYCH , ALE
MĄDROŚCI

MUSIMY
NAUCZYĆ SIĘ
SAMI

A DAM
M ICKIEWICZ
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Czy to już koniec świata, czy też kolejna pandemia?
Krótki przegląd epidemii XX i XXI wieku

Ludzie od początków
dziejów próbują przewidzieć
koniec świata. Niektórzy uważają, że nastąpi on jak skończy
się jakiś konkretny rok, inni,
gdy nastąpi całkowite zaćmienie słoneczne. Przepowiadane
są liczne plagi i choroby.

Epidemia –
występowanie
w
określonym
czasie i na określonym terenie przypadków
zachorowań lub innych zjawisk związanych ze
z d r o w i e m
w liczbie większej
niż oczekiwana

Za każdym razem, gdy
świat atakowała kolejna epidemia lub pandemia, wszystkich
ogarniał chaos i panika. W XX
i XXI wieku było już kilka takich chorób, które dotykały
większość populacji.
Pandemia
grypy
„hiszpanki” z lat 1918-1920
była jedną z najgorszych, miała bardzo wysoką śmiertelność
(20-100 milionów zgonów)
i zachorowało na nią aż 30%
populacji. To najgroźniejszy
szczep grypy znany we współczesnej historii. Hiszpanka to
nazwa choroby wywoływanej
przez zjadliwą odmianę wirusa H1N1, czyli wirusa grypy typu A. Grypa hiszpanka atakowała przede
wszystkim młodych dorosłych
w przedziale wiekowym 20–
40 lat.

W
latach 1960-1970
w Azji pojawiły się dwie epidemie grypy. Grypa azjatycka

(H2N2) oraz jej mutacja, grypa
Hong-Kong (H3N2), były wywołane przez wirusy zawierające
mieszaninę materiału genetycznego wirusów grypy ludzi
i ptaków. W ich trakcie zmarło
około 3 milionów osób.
Pandemia, która tak naprawdę trwa do dziś to AIDS.
Rozpoczęła się ona w 1960, ale
naukowcy dalej nie odkryli czynnika powodującego wirusa. Spekulowano, że wirusa wytworzono sztucznie w laboratorium lub
została wstrzyknięta małpia krew
do organizmu. Chorobę nazywa
się też „upośledzoną odpornością”, zarazić można się m.in. poprzez kontakt z krwią osoby chorej.
Od 2000 roku mieliśmy do
czynienia z 4 poważniejszymi
chorobami. SARS jest to zespół
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej – rodzaj nietypowego zapalenia płuc, które po raz
pierwszy pojawiło się pod koniec 2002 roku w prowincji Guangdong, na południu Chin. Choroba ta jest wywoływana przez wirusa SARS. Przypuszcza się, że jego źródłem były
nietoperze, które sprzedawano na
targach w mieście Foshan.
W 2009-2010 pojawiła się
„Świńska Grypa”, najczęściej były
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na nią chore osoby mające kontakt z zarażonymi zwierzętami.
Jednakże wirus bardzo łatwo
się rozprzestrzeniał między
ludźmi. Do zarażenia dochodziło poprzez drogę kropelkową.
Gorączka krwotoczna
Ebola to wirus, który opanował
Afrykę lecz zdarzały się też
przypadki zachorowań w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Objawy to: wysoka gorączka, wymioty, biegunka, szybka
utrata sił i wysoka śmiertelność. Miał on bardzo dużą
umieralność, bo aż 40%. Wynaleziona szczepionka w 2016
miała skuteczność od 70-100%
co znacznie obniżyło liczbę nowych zachorowań.
Po Eboli na kontynent
afrykański nadciągnęła kolejna
epidemia: Odra. Choroba nie
jest ciężka, lecz Afryka nie ma
pieniędzy na szczepionki,
a choroba szybko się rozprzestrzenia.
.
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W grudniu 2019 roku
zaczęły się problemy z wirusem COVID-19 (popularnie
zwany koronawirusem). Nikt
nie wie, skąd wziął się ten wirus ani jak go zwalczyć. Możemy sami próbować bronić się
przed wirusem. Wystarczą proste czynności takie jak mycie
rąk, zachowywanie 2 metrów
odległości od innych, ograniczenie wychodzenia. Tak proste
rzeczy pomogą nie tylko nam,
ale tez naszym bliskim, zmniejszając ryzyko zachorowania.
Daliśmy radę z poprzednimi
wirusami, więc bądźmy pozytywnej myśli i w tym przypadku.
Sara Sowa

Pandemia – nazwa
epidemii o szczególnie dużych rozmiarach, na dużym obszarze, obejmującej
kraje, a nawet kontynenty
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KĄCIK KULINARNY
Moja babka
wielkanocna

Składniki:

Wykonanie:

5

Jaja utrzyj z cukrem,
dodaj mąkę, proszek
do pieczenia, cukier
wanilinowy, aromat
oraz roztopione przes t u d zo ne
m a sł o .
Zmiksuj wszystko razem. Formę do babki
wysmaruj tłuszczem
i obsyp bułką tartą.
Wylej ciasto do formy
i piecz w piekarniku
ok. 45 min w 180 C

jajek
1 kostka masła
2 łyżeczki proszku do
pieczenia
1 szklanka cukru
1 szklanka mąki ziemniaczanej
1 szklanka mąki tortowej
1 cukier wanilinowy
 2 krople aromatu wanilinowego.

Anna Zając

Sałatka wiosenna
z rzodkiewkami

Składniki:
pęczek rzodkiewek
2 pomidory
ogórek
2 dymki ze szczypiorkiem
4 jajka na twardo
kilka liści sałaty
2 łyżki majonezu
sól
pieprz

Wykonanie:
Warzywa umyć, osuszyć. Rzodkiewkę pokroić w plastry, pomidory i ogórek w kostkę, a dymkę posiekać.
Obrane jajka pociąć
na ćwiartki.
Liście sałaty porwać
na małe kawałki.
Składniki sałatki wymieszać w misce, doprawić solą i pieprzem. Przed podaniem polać majonezem
Paulina Jania
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Soda oczyszczona—
cudowny środek w naszym domu
Soda oczyszczona to w języku
chemii
wodorowęglan sodu, nieorganiczny związek chemiczny, w praktyce forma soli, występująca naturalnie
w
przyrodzie
oraz
w ludzkim organizmie. Ma charakter zasadowy. Sodę oczyszczoną pozyskuje się poprzez
wydobycie sody śnieżnej lub
innych minerałów rodzimych.
Odkłada
się
ona
w osadach wód słodkich
i gruntowych. Wodorowęglan
sodu występuje w naturze pod
postacią kryształków. Soda
oczyszczona to jedna z naturalnych substancji powszechnie
używanych w gospodarstwie
domowym, ma wiele różnych
zastosowań w domu: kuchni,
kosmetyce, lecznictwie czy
sprzątaniu. Soda jest cudownym pochłaniaczem zapachów.
Kilka łyżek sody oczyszczonej
umieszczonych w lodówce zlikwiduje nieprzyjemną mieszankę zapachową. To samo
stanie się, gdy sodę oczyszczoną wysypiemy na dywan, deskę do krojenia czy dłonie. Sodą oczyszczoną możemy też
czyścić muszlę klozetową i elementy ze stali nierdzewnej. W
kuchni zapobiegnie zwarzeniu
gotującego się mleka, zmiękczy
twarde mięso, złagodzi zbyt
kwaśmy smak potraw, wyczyści warzywa i owoce, a także
sprawi, że omlety i naleśniki
będą bardziej puszyste.

Soda oczyszczona do czyszczenia mikrofalówki:
Kuchenka mikrofalowa, gdy
jest rzadko myta, pokrywa się
wewnątrz warstewką tłustego
brudu. Aby wyczyścić kuchenkę mikrofalową, wystarczy wytrzeć ścianki wilgotną gąbką, na
którą wysypiemy trochę sody
oczyszczonej. Kolejne kroki to
przetarcie wnętrza kuchenki
wilgotną szmatką, a na koniec
suchą.
Domowy
wybielacz z sody oczyszczonej:
Soda oczyszczona
ochroni też nasze
białe rzeczy, by nie
szarzały
podczas
prania. Wystarczy
dodać pół szklanki
sody oczyszczonej
do każdego prania.
Jak usunąć kamień z czajnika
za pomocą sody?
Osad i kamień z czajnika skutecznie usunie soda oczyszczona. Wsyp zawartość opakowania sody oczyszczonej do czajnika, zalej wodą i zagotuj. Następnie całość energicznie zamieszaj i wylej. Czynność powtarzaj aż do momentu, kiedy
nie odpadnie cały kamień
z czajnika. Na koniec wyszoruj
czajnik twardą szczotką i płynem do mycia naczyń.
Anna Zając
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Płyn do dezynfekcji - receptura WHO
Uwaga! Procent alkoholu ma znaczenie! Przestrzegaj przepisu, aby preparat
miał działanie odkażające i antybakteryjne
Składniki:
 833 ml
 110 ml

96% alkoholu etylowego (spirytusu),
wody destylowanej lub przegotowanej (ostudzonej),
 42 ml 3% wody utlenionej (zwalcza przetrwalniki bakterii),
 15 ml 98% glicerolu (czyli gliceryny),
zakręcany pojemnik o pojemności nieco powyżej 1 litra
Do czystego zakręcanego (!) pojemnika (plastikowego lub szklanego) wlej alkohol,
dodaj wodę utlenioną, glicerynę i uzupełnij wodą. Możliwie szybko zakręć pojemnik, aby zapobiec parowaniu i delikatnie nim wstrząśnij. Odstaw na co najmniej 72
godziny (aby zniszczyć zanieczyszczenia, które mogły się dostać do preparatu
w mało sterylnych warunkach domowych).

Domowy płyn z octem do dezynfekcji
Jeśli nie masz alkoholu, możesz przygotować płyn do dezynfekcji na bazie octu.
Będzie on słabszy od tego opartego na alkoholu, ale poradzi sobie z różnego rodzaju drobnoustrojami zamieszkującymi powierzchnie w naszych domach.
Do zrobienia płynu dezynfekującego na bazie octu (około 1 litr preparatu) przygotuj:
0,5 litra octu,
400 ml wody,
50 ml wody utlenionej
Zmieszaj składniki i powstałym płynem czyść blaty i inne powierzchnie, na których potencjalnie gromadzą się zarazki.




Paulina Jania
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"Dary Anioła—Miasto Kości"
recenzja książki
Na tym świecie są
trzy typy książek: te, które
wyrzucamy z pamięci. Takie,
które zapisujemy w sercu.
I te wyjątkowe, które przenikają do naszego życia,
niczym duchy, stając się
c z ę ś c i ą
n a s .
"Miasto Kości" autorstwa
Cassandry Clare - dla mniebez wątpienia należy do tej
ostatniej grupy. Nigdy nie
spotkałam się z powieścią,
która dotknęłaby mnie tak
bardzo i przy tym zmieniła
całe moje nastawienie do życia, wartości i priorytety.
Clary Fray to szesnastolatka mająca normalne życie,
pasje i przyjaciela, którego
zna właściwie od zawsze.
Wszystkie swoje myśli
i emocje przenosi na płótno,
a artystyczną duszę odziedziczyła
po
matce.
Jace Wayland to nastolatek, Nocny Łowca, zbuntowany, mroczny, zagubiony
i pełen skrywanego bólu. Pół
człowiek, pół anioł - jest mistrzem sarkazmu, a swoje
emocje uwalnia w walce.
Dwa zupełnie odmienne
charaktery, dwa różne światy i jedno przypadkowe spotkanie, które ich połączy. Nagle okazuje się, że rzeczywistość nie jest taka, jaka się
wydaje, a wszystkie opowiadane legendy są prawdziwe.

Wampiry, wilkołaki, demony i anioły - to wszystko
dzieje się naprawdę, Tajemnice skrywane od lat w
końcu wydostają się na
światło dzienne, a dwójka
młodych ludzi musi złączyć
siły, aby pokonać to, co
mroczne. I tylko miłość
okazuje się potężniejsza niż
s
t
r
a
c
h
.
Autorka stwarza magiczny
świat, w którym wszystko
jest możliwe. Historia bohaterów opisana jest w tak
cudowny sposób, że nie da
się przejść koło niej obojętnie. Czytelnik wciąż pozostaje w napięciu, a każda
kolejna strona pochłania go
coraz
bardziej.
Nie jest to kolejna
książka na półce z fantastyką, która podaje nam porcję
fikcyjnych przygód, mitycznych postaci i nic więcej. Wręcz przeciwnie - pisarka tworząc ten magiczny
świat Nocnych Łowców,
oprócz demonów i innych
stworów, przedstawia nam
dwójkę młodych ludzi, których dzieliło wszystko,
a połączyło jedno - miłość.
I to właśnie oni uczą nas
wiele o życiu. Pokazują
nam, czym są więzy
rodzinne, i jak wielkie
znaczenie ma to, jakimi
ludźmi się otaczasz. Uczą
wiele o miłości, bo choć

jest to uczucie, które wymaga
poświeceń i potrafi zniszczyć,
to nie ma na tym świecie siły
potężniejszej i dającej więcej
odwagi i nadziei. „Miasto
Kości" to cudowna powieść,
która trafiła w serca milionów nastolatków na całym
świecie. Wszystko dzięki
trzymającej w napięciu fabule, bohaterom, którzy czarują
swoją osobowością oraz głębokim przemyśleniom, o których ciężko zapomnieć.
Książkę tę mogę polecić każdemu, z nadzieją, że trafi
do waszych serc tak mocno,
jak do mojego. Stała się ona
częścią mnie i nigdy nie będę
potrafiła się z nią rozstać. Dla
mnie jest ona czystą i niepowtarzalną
magią.

Chłopiec już nigdy więcej nie
płakał i nigdy nie zapomniał
tego, czego się nauczył:
że kochać to niszczyć, a być
kochanym, to znaczy zostać
z n i s z c z o n y m .
Kinga Kowalczyk

