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W innym świecie…
Kolejny raz spotykamy
się w tym innym, wirtualnym
świecie, wykreowanym przez
spowodowaną pandemią sytuację. Brakuje nam prozaicznej
rzeczywistości oraz codziennych spotkań w środowisku
szkolnym i na gruncie towarzyskim.
Jako redakcja staramy się
sprostać tym niecodziennym
warunkom, tutaj słowa uznania kierujemy do działających
i współpracujących online redaktorów „Niecodziennika”:
maturzystki Kingi Kowalczyk
(była redaktor naczelny), Sary
Sowy (publicystyka), Ani Zając
i Pauliny Jani (kulinaria), oraz
naszego grafika Mateusza Poradzisza. Pokazaliście, że można
na was liczyć!

Informacje zamieszczamy systematycznie na Facebooku biblioteki szkolnej:
https://www.facebook.com/
biblioteka.zswdobczycach/
oraz prowadzonym blogu
bibliotecznym: http://
biblzsdob.blogspot.com/ , natomiast nowe wydania i archiw a l n e
n u m e r y
„Niecodziennika” znajdziecie
na
stronie:
https://
zsdobczyce.nazwa.pl/
gazetka/
Do zobaczenia w innym, lepszym czasie i miejscu!
Opiekunowie
„NIECODZIENNIKA”

Jako bibliotekarze dziękujemy także wszystkim uczniom, którzy poświęcili czas
i wzięli udział w zorganizowanym przez nas konkursie literackim „Czekając na lepsze czasy…”.
Zapewniamy również,
że cały czas pamiętamy o naszych Czytelnikach, m.in. polecając cyfrowe zasoby, informując o wirtualnych wydarzeniach
i możliwościach rozwoju kulturalnego oraz zapoznając z ciekawymi inicjatywami, podejmowanymi i realizowanymi
online.

Redakcja
NIECODZIENNIKA :
Mateusz Poradzisz kl. 1T1g
Paulina Jania kl. 3TG
Anna Zając kl. 3TG
Sara Sowa kl. 1T2p
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NASI NAUCZYCIELE
1. Jest Pani nauczyciele
m przedmiotów zawodowych
w pracowni fryzjerskiej, co
wpłynęło na Pani decyzję
o wykonywaniu tego zawodu?
Od zawsze interesowałam się
sztuką, jaką jest fryzjerstwo,
tworzeniem fryzur, zarówno
użytkowych jak i artystycznych. Poza tym lubię pracę
z młodzieżą, więc te dwa
aspekty sprawiły, że zostałam
nauczycielem w szkole zawodowej.

Wywiad
z Panią
Anną
Markiewicz,
nauczycielką
przedmiotów
zawodowych
w Zespole Szkół
im. ks. Józefa
Tischnera
w Dobczycach

2. Jakie predyspozycje powinien posiadać uczeń, chcący
w przyszłości podjąć pracę
w zawodzie fryzjerskim?
Musi posiadać pasję! Bez niej
praca będzie okropnie ciężka
i nudna. Poza tym musi interesować się najnowszymi trendami w wizażu, modzie. Przydatna także będzie umiejętność prowadzenia własnego
biznesu i rozmowy z klientem .
3. Pracownia fryzjerska podejmuje różnorodne działania
(obsługa imprez, pokazy,
konkursy, warsztaty, itp.) promujące szkołę w środowisku
lokalnym. Proszę opowiedzieć o kilku najważniejszych.
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Dla nas zawsze była i będzie
najważniejsza działalność charytatywna, np. w DPS-ie
w Drogini . Uczniowie nie tylko
ćwiczą swoje umiejętności, uczą
się też empatii, m.in.. pomagając osobom niepełnosprawnym,
które nie są na tyle uprzywilejowane, żeby korzystać z usług
drogich salonów fryzjerskich.
Dla mnie, jako nauczyciela,
ważnym jest, by uczniowie
umieli nie tylko czesać, obcinać,
farbować, ale także żyć z sercem otwartym na drugiego
człowieka.
Inną akcją charytatywną, jaką
udało nam się zorganizować
była akcja w OREW-ie w Myślenicach. Przygotowaliśmy
mamy i ich niepełnosprawne
dzieci do wzruszającej sesji fotograficznej z okazji Dnia Matki.
I na końcu, ciepło zapamiętany
przez nas pokaz ślubny, połączony z akcją charytatywną. Zebraliśmy 2 tys. zł na leczenie
autystycznego dziecka. Ja, moja
przyjaciółka i współorganizatorka Anna Gołębiowska oraz
nasi uczniowie jesteśmy dumni
z pomagania innym i promowania naszej szkoły umiejętnościami i sercem.
4. Jakie są Pani zainteresowania i w jaki sposób je Pani realizuje?
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Interesuję się tematami związanymi z moją pracą, wizażem, trendami w makijażu
i modzie. Oprócz tego uwielbiam rośliny, dbanie o nie bardzo mnie odpręża, ciężka praca wbrew pozorom pomaga
mi odpocząć, nie fizycznie, ale
mentalnie. Tak samo działają
na mnie wycieczki górskie.
Uwielbiam też zwierzęta,
zwłaszcza słodkie pieski.
5. Jaka jest Pani ulubiona
książka. Dlaczego warto ją
przeczytać?
„Zbrodnia i kara”! Jest to kanon, który nigdy nie straci
swojej wartości. Zawiera w sobie nie tylko wątek kryminalny, jest przede wszystkim opowieścią o ludzkiej psychice,
słabościach, wierze. Zmagania
Raskolnikowa z samym sobą,
chęć stania się nadludzkim…
to wszystko jest w pewien sposób inspirujące. Powieść pokazuje, że walka z naturą ludzką
jest daremna bo, mimo że stawia nas ona w trudnym położeniu, to jest dobra, a dobro
jest w tej książce ostatecznym
zwycięzcą. I spokojem.
A ja bardzo lubię spokój.
Redakcja

Dla mnie, jako
nauczyciela,
ważnym jest,
by uczniowie
umieli nie tylko
czesać, obcinać,
farbować, ale
także żyć
z sercem
otwartym na
drugiego
człowieka
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używana
mądrze, nie
powinna nam
zaszkodzić
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CZY WIRTUALNE EMOCJE ?

Od czasów pierwszych
komórek po dzisiejsze
smartphony telefon miał nam
ułatwić komunikację i oszczędzić czas. Była to wspaniała
idea, lecz czy w dzisiejszych
czasach dalej można tak powiedzieć?

Każda rzecz,
jeżeli jest

NR

Każdy z nas ma teraz
swój prywatny telefon. Jest on
naszym nieodłącznym elementem życia. Nosimy go zawsze
ze sobą. Zapisujemy na nim hasła, różne ważne informacje,
daty (wizyt lekarskich, urodzin). Z telefonów mamy dostęp do portali społecznościowych, na których też chętnie
dzielimy się zdjęciami, wpisami
z naszego życia. Czy zawsze
pokazujemy tam prawdę? Czasami wysyłamy uśmiechnięte
buźki a tak naprawdę jest nam
przykro. Czasem śmiejemy się
z żartów, które nawet nas nie
śmieszą, ale nie chcemy źle wypaść na tle naszej grupy. Internet pozwala nam pokazać siebie ale też można w nim być jak
kameleon i przystosowywać się
z łatwością do sytuacji aby zawsze wypaść dobrze, nawet będąc całkiem innego zdania.
Większość naszego społeczeństwa woli poznawać osoby
w sieci a nie w realnym świecie.
Łatwiej zacząć rozmowę, nie
trzeba pokazywać swoich emocji, tylko można wysłać emotikonę wybraną przez nas samych.

Podczas wirtualnej rozmowy można wykreować obraz człowieka, jakim chcielibyśmy być. Na pierwsze kilka
rozmów ten nasz plan może
działać, lecz potem nadchodzi
czas pogłębienia relacji, może
nawet spotkania. Stresujemy
się prawdziwym ukazaniem
siebie bez możliwości założenia maski jaką są emotikony.
Powoli zapominamy o tym,
jak to jest rozmawiać o prawdziwych emocjach, bo ich
miejsce zastępujemy wirtualnymi.
Każda rzecz, jeżeli jest
używana mądrze, nie powinna
nam zaszkodzić. Można wymieniać dużo pozytywów
i negatywów Internetu. Dzięki
emotikonom możemy podkreślić swoje emocje, uwypuklić
je. Czasem pomagają ukazać te
emocje, jeśli nasz rozmówca
nie do końca nas rozumie.
Lecz czasem mogą być naszym
korektorem, którego używamy
do retuszowania i zasłaniania
samego siebie.
Sara
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TISCHNEROWSCY MISTRZOWIE BIZNESU
Uczniowie klasy 2 technikum
informatycznego naszego ZS
w składzie: Szymon Bolisęga,
Krystian Gwizdała, Jan Zabłocki, Piotr Olesek oraz Filip Płatek, zostali zwycięzcami Wirtualnych Rozgrywek Biznesowych, organizowanych przez
Małopolską Akademię Przedsiębiorczości.
Drużyna
„Tischnera” wprost zdeklasowała przeciwników, wypracowując dwukrotnie wyższy zysk
niż drugi w stawce zespół. Informatycy pod opieką nauczyciela przedmiotów informatycznych i ekonomicznych Pana
Leszka Krzelowskiego przez 9
miesięcy wirtualnie zarządzali
biurem turystycznym Papaja
Travel, założonym i prowadzonym przez nich samych.
Uczniowie wzięli również
udział w drugim konkursie, polegającym na prowadzeniu bloga ekonomicznego - Ekonomia
Blogiem Pisana, przeprowadzanym także przez MAP, w którym zajęli 3. miejsce.
Młodzież za swój sukces i miejsca na podium otrzyma cenne
nagrody: tablety z oprogramowaniem antywirusowym (1.
miejsce - prowadzenie biura
turystycznego) oraz głośniki
bezprzewodowe bluetooth JBL
(zdobycie 3. miejsca – rozgrywki blogerskie).

O zmaganiach konkursowych
opowiada jeden z kluczowych założycieli i współwłaścicieli wirtualnego biura podróży, SZYMON BOLISĘGA:
Szczerze mówiąc, to początkowo byliśmy z lekka przerażeni
tym konkursem, nie mieliśmy
pojęcia, jak ma on wyglądać,
a tematyka wykraczała poza
dziedzinę naszej szkolnej
“specjalizacji”, jaką jest informatyka. Jednak atrakcyjne nagrody były sporą zachętą i postanowiliśmy spróbować.

Najciekawszą częścią zmagań
było zdecydowanie prowadzenie wirtualnej symulacji biura
podróży. Należało zadbać
o wszystkie najważniejsze
aspekty, które powinno brać
się pod uwagę przy prowadzenia biznesu. Oprócz tego,
w tym konkursie mieliśmy dostęp do wyników na bieżąco,
wiedzieliśmy więc, że mamy
sporą przewagę nad konkurencją i pierwsze miejsce zagwarantowaliśmy sobie bardzo wcześnie, prowadząc politykę biznesową nastawioną na
rozwój i jakość usług. Nieskromnie powiem, że w tej
części przysłużyłem się najbardziej.

Najciekawszą
częścią zmagań
było
zdecydowanie
prowadzenie
wirtualnej
symulacji
biura podróży
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Na załączonym poniżej screenie
można wyraźnie zobaczyć
przewagę naszego biura
“Papaja Travel”. Konkurencja
walczyła dzielnie, ale głównie
między sobą. “Orcio Travel”
próbowało skopiować naszą
strategię, ale popełniane przez
nich liczne “drobne” błędy
uniemożliwiły im równą walkę.
Natomiast “Travel Mania”
działała według własnych schematów, co zaowocowało zdobyciem przez nich drugiego
miejsca. Mógłbym powiedzieć,
że walka była ciężka i wyrównana do końca, ale szczerze mówiąc to od początku mieliśmy
monstrualną przewagę nad
resztą.
Drugi konkurs, który zakończył się naszym sukcesem, polegał na prowadzeniu bloga
ekonomicznego.
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Co tydzień drużyny dostawały
kolejne tematy, o których musiały napisać.
O wynikach decydowali sędziowie, przydzielający drużynom punkty za jakość tekstu
i wartość merytoryczną. Zajęliśmy trzecie miejsce, w tym
wypadku szczególne gratulacje należą się Krystianowi
Gwizdale, który odpowiadał
za stronę techniczną bloga
i publikację wpisów. W tym
wypadku nie mieliśmy pojęcia
o punktacji i wyniki poznaliśmy dopiero na samym końcu.
Pierwsze i drugie miejsca zostały zajęte przez drużyny,
które posiadały większą wiedzę na zadane tematy i umiejętności graficzne. Jeśli chodzi
o nas, to wydaje się, że doceniono nasze niekonwencjonalne poczucie humoru i lekkość
przekazywania tematów.
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Fragment konkursowego bloga ekonomicznego:
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KOKONKURS LITERACKI — LAUREACI

Prezentujemy prace uczniów, które zwyciężyły
w konkursie literackim Czekając na lepsze czasy,
zorganizowanym przez bibliotekę szkolną.

"Cichy zabójca"

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Z nietoperza zjedzonego
Przez człowieka zrodzonego
Nie ma smaku, ni koloru
Nie ma nawet krzty honoru

,, Czekając na lepsze czasy…”

Emigrował z Państwa Środka
I zostawia ślad ta zmorka
Nie ma końca ta wędrówka
Bo to wirus prapraprzodka

Mamy już XXI wiek
,, wszystko co złe już za nami ‘’,
pomyślałby stary już człek.
Wszystko już było głód, wojny, zarazy.
Staruszkowie przed oczami wciąż mają te obrazy.
Młody nie wie, nie zna, nie pamięta.
Dla niego to przeszłość odległa, to co już było.
Myśli, pragnie by dobrze mi się żyło.
Ciągle czeka na coś, za czymś goni, czegoś szuka,
… pieniądze?, praca?, sława?, nauka?
Lecz nic samo nie przyjdzie do człowieka,
więc zmęczony, myśli i… czeka.
Czeka na dłonie co otrą łzy.
Czeka na anioła co wypełni jego sny,
czeka na pieniądze co dadzą lepszy byt.
Czeka na przyjaciół, którzy będą wokół,
czeka na odwagę silną jak sokół.
Czeka na mądrość, co da dobre rady,
czeka na szczerość co nie zna zdrady.
Czeka na miłość co życie osłodzi,
czeka na cud co kraje pogodzi.
Czeka na lepsze czasy,
gdzie nie będzie fałszu, zła, bólu i przemocy
… o tym myśli każdej nocy.
Czeka na lepsze czasy,
które dadzą spokój, miłość, zgodę i zabawę
… o tym myśli, gdy pije poranną kawę.
Natalia Kozak kl. 1L1p

Osądzony mianem złego
Rusza w świat do upadłego
Dotarł już do Europy
Boją się go nawet chłopy
Lecz przeszkodę spotkał znaczną
Mózg człowieka myślą baczną
Ludzie maski wnet wkładają
I czas lęku nadrabiają
Coraz bliżej jest światełko
Rozwiązania by coś pękło
"Lecz nie teraz, nie w tym czasie"
Człowiek czyta o tym w prasie
My czekamy, my czuwamy
Na czas lepszy, czas wspaniały
Kiedy wyjść możemy razem
I nie obarczą mandatem
Świat jest cudny, miły, piękny
Lecz gdy zerwą już nam pęty
Poczujemy, zobaczymy
Co naprawdę dziś tracimy

Szymon Machajski kl. 3T1
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,, Czekając na lepsze czasy ’’
Nie wiem, czy będzie z tego jakiś wiersz…
czy może jednak, rymowany tylko tekst.
Zwał jak zwał podobno, o nazwę więc mniejsza,
jest do opisania, rzecz znacznie ważniejsza!
Czy to nie piękny jest widok, gdy krajobraz masz przed oczami?
Człowiek, żeby piękno tego dostrzec, uczy się latami.
Zadziwia mnie czasem, niektórych ludzi zachowanie,
nie do piękna świata, a telewizji kierują swe zamiłowanie...
No cóż, każdy inaczej czas swój spędzać lubi,
choć wielu jest ludzi, których to gubi.
Jak odnaleźć sens życia, pamiętać przestają,
nie mając wsparcia, tak szybko się poddają.
Nie walczą o to, aby życie swoje zmienić,
z każda minioną dobą, przestają się cenić.
Czasy również nie najlepsze są w świecie,
o tak wielu rzeczach, nawet nie wiecie.
Czekając na lepsze czasy, siedzę nad rymami,
bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami!
Wiele już napisałem, o różnej tematyce,
staram się jak mogę i codziennie ćwiczę.
Myślicie sobie pewnie… ,, Kiedy zobaczymy, że lepsze czasy nastały? ‘’
Gdy każdy będzie sobie równy, ten duży jak i mały!
Zapomną sobie ludzie, jak drugiemu złorzeczyć człowiekowi,

trzeba sobie pomagać – o to tu właśnie chodzi !
Przestaniemy w końcu, po trupach iść do celu,
zaczniemy mieć wtedy, też przyjaciół wielu .
Może kiedyś przyjdzie, właśnie taki czas,
i coś bardzo ważnego zrozumie wtedy każdy z nas…
Nie ważne jest to, jak wiele sobie w życiu kupimy,
lecz właśnie to jest ważne, czy się tym podzielimy!
Wielu jest ludzi, co gorzej od nas mają,
ale oni za to, się nigdy nie poddają.

Jesteśmy ludźmi, musimy trzymać się razem,
o takich właśnie czasach, codziennie sobie marzę.
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Poczekajcie sobie ze mną, na te czasy piękniejsze,
wtedy nasze głosy, staną się weselsze !
Biesiady i tańce, się wszędzie ukażą…
Czy nie o takich czasach ludzie właśnie marzą ?!
Zbyt wiele na to, wam czasu już zabrałem,
pisząc ten wiersz, coś ważnego zrozumiałem.
Człowiek jest warty, nie tyle ile ma..
lecz tyle dokładnie, ile siebie samego komuś da!
Znów na lepsze czasy poczekam, jak każdego mego dnia,
i żeby świat na lepsze zmienić, zrobię co się da !
Arkadiusz Włodarczyk kl. 1WKg

KOMUNIKAT
Z przyjemnością informujemy, że od 19 maja br.
biblioteka szkolna wznowiła swoją działalność.
Zapraszamy naszych Czytelników w dni robocze
od

poniedziałku

do

piątku

w godz. 9.00 – 14.00.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy stosować się
do obowiązujących zaleceń:
do

biblioteki wchodzimy pojedynczo

Czytelnicy
czytelnia
brak

muszą posiadać rękawiczki i maseczki

komputerowa jest nieczynna

wolnego dostępu do półek - książki podaje

bibliotekarz
książki

poddawane są 5-dniowej kwarantannie i

nie mogą być wypożyczone
nie

kserujemy materiałów bibliotecznych

można

pożyczać dowolną ilość książek
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NETYKIETA
W wydaniu jesiennym naszej gazetki (nr 28) publikowaliśmy już artykuł Sary
Sowy, dotyczący netykiety, pt. „Savoir-vivre w wirtualnym wydaniu”.
Obecnie jest to zagadnienie bardzo aktualne i niezbędne, dlatego dla przypomnienia - internetowy savoir-vivre w skrócie!
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K ĄCIK KULINARNY
DIETA LEKKOSTRAWNA
Dania lekkostrawne nie muszą
być wcale być nudne i pozbawione smaku. Wykorzystywanie dopuszczalnych sposobów
przygotowywania żywności
w połączeniu z doprawianiem
składników ziołami, przyprawami i marynatami może dać
zaskakujące efekty.
CO JEŚĆ?
chude mięso - tutaj pod uwagę wziąć należy mięso drobiowe (kurczaka i indyka), mięso
królika oraz wołowinę i cielęcinę. Godne polecenia są także
ryby,
 chude wędliny,
 różne rodzaje kaszy (jaglanej,
jęczmiennej, krakowskiej i manny),
 ryż, przede wszystkim biały,
basmati i jaśminowy,
 płatki owsiane i jaglane,
 białe pieczywo,
 nabiał: chudy twaróg, jogurty,
kefiry oraz maślanka, mleko,
także w wersji zsiadłej,
 jajka gotowane na miękko,
 różnego rodzaju warzywa pieczone, gotowane na parze oraz
w sposób tradycyjny. Szczególnie poleca się marchewkę,
ziemniaki, pietruszkę, seler, buraki, dynię, cukinię, szpinak,


 warzywa

surowe: sałata, cykoria starta marchewka oraz
pomidor pozbawiony skórki
i pestek,
 miękkie owoce pozbawionych skórek i pestek oraz musy owocowe i kisiel. Szczególnie godne polecenia są brzoskwinie, morele, jabłka, pomarańcze i banany,
 soki owocowe oraz warzywne bez dodatku cukru,
 zdrowe tłuszcze: olej lniany,
olej kukurydziany, oliwa oraz
masło, także klarowane,
 zioła: szczególnie natka pietruszki oraz koperek
W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że dieta lekkostrawna może - i w razie konieczności powinna! - uwzględniać także
indywidualne nietolerancje
pokarmowe. Zdarza się, że na
etapie tworzenia jadłospisu
trzeba wykluczyć mleko i jego
pochodne, nie jest to jednak
ogólną regułą.
Paulina i Ania
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PULPECIKI Z INDYKA W DELIKATNYM SOSIE KOPERKOWYM

Składniki – 4 porcje :
500 g mielonego mięsa indyka
1 mała czerstwa bułka (np.
kajzerka)
1 cebula
2 łyżki posiekanego koperku
1 jajko
400 ml wody lub bulionu
1 marchewka
szczypta kurkumy w proszku
1 łyżeczka masła
oraz: mąka pszenna, mąka
ziemniaczana, olej roślinny,
mleko lub woda

uchyloną
pokrywą,
w międzyczasie 2 - 3 razy delikatnie obrócić pulpeciki. Pod
koniec gotowania zagęszczamy sos mąką pszenną i ziemniaczaną (po ok. 1 łyżeczce), którą przesiewamy przez
sitko, bezpośrednio do wywaru. Całość pogotować chwilę
bez przykrycia aż nieco zgęstnieje. Pod koniec dodać pozostałą łyżkę posiekanego koperku.

Przygotowanie:
Bułkę zalać mlekiem lub wodą,
odstawić do namoczenia na
około 5 - 10 minut. Odcisnąć. Do miski włożyć zmielone
mięso, startą na tarce cebulę, 1
łyżkę koperku, łyżeczkę soli,
i 1/2 łyżeczki pieprzu oraz odciśniętą bułkę. Jeśli mielimy
mięso w domu, od razu możemy też zmielić cebulę oraz namoczoną bułkę.
Wszystko dobrze wyrobić dłonią, pod koniec dodając jajko.
Następnie uformować niewielkie kulki, obtoczyć je w mące
i krótko obsmażyć na oleju na
lekko złoty kolor.
W garnku zagotować wodę lub
bulion z dodatkiem obranej
i startej marchewki, kurkumy
oraz masła. Doprawić solą i pieprzem. Do gotującego się wywaru włożyć podsmażone kulki. Zmniejszyć ogień i gotować
przez ok. 20 minut pod lekko

Propozycja podania:
ziemniaki lub kasza
sałata z koperkiem i

śmietaną
18% (posiekana sałata, pół łyżeczki koperku, łyżka posiekanego szczypiorku, 200 g śmietany, szczypta soli)
Paulina i Ania
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WIŚNIOWA FANTAZJA W NIECO INNYM WYDANIU
Jeżeli lubisz smak wiśni, koniecznie wypróbujcie ten przepis.
Do tego pyszny krem i makowy biszkopt – to wyjątkowe trio.
Składniki na biszkopt:
5

jajek
Szczypta cukru
150G cukru
1 łyżka gorącej wody
1 szklanka mąki
2 łyżeczki proszku do
pieczenia
½ szklanki maku

Składniki na krem
budyniowy:
500 ml mleka
5 żółtek
100g cukru
20g mąki kukurydzianej
20g mąki pszennej
100g miękkiego masła

Składniki na galaretkę wiśniową:
2

słoiki drylowanych wi-

śni
sok z kompotu + woda
aby uzyskać 750ml
2 galaretki wiśniowe
Przełożenie:
biszkopt
krem
Wiśnie w galaretce

Piekarnik rozgrzej do 180°C. Dno formy
o wymiarach 25 x 35 cm wyłóż papierem do
pieczenia. Białka oddziel od żółtek. W jednej
misce ubij białka ze szczyptą soli. W drugiej
miseczce wymieszaj żółtka z olejem i wodą. Do
prawie ubitych białek, miksując, dodawaj porcjami cukier, następnie żółtka. Na końcu dodaj
mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia
i makiem. Wszystko delikatnie wymieszaj rózgą. Ciasto przelej do przygotowanej wcześniej formy i piecz 35 minut.
Krem budyniowy: mleko przelej do garnka,
zagotuj i odstaw. Żółtka i cukier utrzyj do uzyskania jasnego kremu. Ciągle ucierając stopniowo dodawaj mąkę kukurydzianą i pszenną.
Miksuj do uzyskania kremowej konsystencji.
Dodaj 100 ml gorącego mleka i dokładnie
zmiksuj. Masę przelej do gorącego mleka, wymieszaj i dalej gotuj na małym ogniu - ciągle
mieszając. Gdy krem zgęstnieje zdejmij go
z palnika, przełóż do miseczki i przykryj folią
spożywczą tak, aby dotykała budyniu. Pozostaw do schłodzenia. Wystudzony budyń
zmiksuj, dodając stopniowo miękkie masło.
Galaretka: wiśnie przecedź. Otrzymany sok
przelej do naczynia z miarką i dolej wodę, tak
by łącznie uzyskać 750 ml. Całość przelej do
garnka i zagotuj. Odstaw z palnika i wsyp galaretki, mieszając je do rozpuszczenia. Dodaj
wiśnie i odstaw do
wystudzenia, mieszając od czasu do
czasu, aż galaretka
zacznie tężeć.
Paulina i Ania
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BIBLIOTEKA „TISCHNERA” POLECA!

„ZIEMIA OBIECANA”, W.S. Reymont
Więk szo ść ucznió w
twórczość W.S. Reymonta kojarzy przede wszystkim z barwną
powieścią „Chłopi”, za którą
autor otrzymał Nagrodę Nobla
w 1924 roku; tom I – „Jesień”
od dawna figuruje w kanonie
lektur obowiązkowych, a powieść przedstawia losy społeczności wiejskiej.

Po powrocie
do szkoły
zapraszamy
do biblioteki!

Natomiast akcja „Ziemi
Obiecanej” rozgrywa się w Łodzi, w latach 80. XIX wieku
i ukazuje losy trzech przedsiębiorców — Karola Borowieckiego, Maksa Bauma i Moryca
Welta, którzy wspólnie prowadzą fabrykę. Reymont w swojej
powieści zwraca uwagę na
ważne kwestie społeczne —
brak dostosowania do miejskiego życia chłopów, którzy przybyli do Łodzi w celach zarobkowych oraz skutki wyzysku kapitalistycznego. Łódź, będąca
ziemią obiecaną, do której przybywało się w nadziei na zbicie
fortuny, staje się w rzeczywistości dla wielu molochem, w którym trudno przetrwać.

Na podstawie powieści
Reymonta powstał polski film
historyczno-obyczajowy z 1974
roku pod tym samym tytułem,
w reżyserii i według scenariusza Andrzeja Wajdy.
W naszej szkolnej bibliotece posiadamy kilka różnych wydań powieści „Ziemia
obiecana”, zarówno z Biblioteki Narodowej, jak i Państwowego Instytutu Wydawniczego oraz wydawnictwa Bellona
i Zielonej Sowy.
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HUMOR ZESZYTÓW SZKOLNYCH
 Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem.
 Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam dłuższą chwilę.
 Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła koleżankę.
 Rozstanie z wychowawczynią odbyło się uroczyście i było bardzo przyjemne.
 Praca lekarza jest trudna i niebezpieczna dla pacjenta.
 Rozmawiając z kobietą, trzeba wyjąć ręce z kieszeni i papierosa.
 Trzej królowie nazywali się Kacper, Melchior i Wańkowicz.
 Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.
 W czasie zaborów Polskę poćwiartowano na trzy nierówne połowy.
 Przez dziurę w spodniach było widać, że jest biedny.
 Kiedyś, jak była bieda, bracia szli do kościoła w jednych spodniach.

 W dawnych czasach chłopi żyli dłużej niż człowiek.
 Uczciwy szlachcic posiadał ziemię i żonę, na której gospodarował.
 Po bitwie na polu walki zostawało więcej nieboszczyków, niż przyszło.
 Straszne były te krzyżackie mordy.
 W czasie totalnej mobilizacji wcielano do wojska nawet dzieci w podeszłym wieku.
 Rubens malował bez ubrania.
 Fryderyk był jedynym dzieckiem wielodzietnej rodziny.

 Historię Romea i Julii czytałem z wielkim zaparciem.
 Utwór ten pisany jest wzorową polszczyzną, dlatego ta książka jak żadna inna sprawiła mi kłopoty z czytaniem.
źródło: culture.pl
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P OLSKA NA WAKACJE

KOŚCIOŁY POKOJU I ŁASKI NA ŚLĄSKU

Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze

Kościoły
Pokoju są
obiektami
potężnymi—
obszernymi
halami
o
szachulcowej
konstrukcji
ścian
mieszczącymi
6000 (Jawor)
i 7500
wiernych
(Świdnica).

Kościoły Pokoju zawdzięczają swą nazwę postanowieniom pokoju westfalskiego,
kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Wskutek nacisku protestanckiej Szwecji,
stojącej w obronie śląskich luteranów, cesarz Ferdynand III
pozwolił zwolennikom reformacji wybudować trzy świątynie na ziemiach podlegających
jego władzy. Zezwolenie to obwarowano jednak dodatkowymi wymogami: gmachy musiały
być wzniesione z elementów nietrwałych
(drewno, glina, słoma); mogły być zlokalizowane tylko poza
granicami miasta, ale
nie dalej niż odległość
jednego wystrzału

armatniego; nie mogły mieć
wyglądu zewnętrznego typowej świątyni, w szczególności
posiadać wież i dzwonów; na
ich budowę dano protestantom jedynie rok, wymagając
także, aby sfinansowali je
z własnej kieszeni; nie mogły
przy nich funkcjonować szkoły
parafialne. W tych nietypowych okolicznościach powstały trzy kościoły - w Głogowie
(spłonął od uderzenia pioruna), Jaworze i Świdnicy. Najciekawszym pomnikiem tego
„rozejmowego” budownictwa
jest Kościół Pokoju w Świdnicy. Wzniesiono go w latach
1652-1654, według planów Antona Saebischa, z dwóch tysięcy dębów podarowanych
przez Johanna Heinricha von
Hochberg, pana na zamku
Ksiaż, i tysiąca dębów zakupionych przez kościelną radę
miejską.

Ewangelicko-augsburski Kościół Pokoju w Świdnicy
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Bardzo interesujący jest
plan świątyni—naśladuje ona
krzyż grecki, ale poszczególne
ramiona traktowane są jako odrębne przestrzenie symboliczne—”hale”; mamy zatem Halę
Zmarłych, Halę Ślubów, Halę
Polowa i Halę Chrztów. Wnętrze
przypomina dawne teatry,
wzdłuż ścian wybudowano szereg galerii. Wystrój uzupełniają
polichromowane stropy (78 cytatów z Biblii, 47 scen alegorycznych), ambona, chrzcielnica,
wielkie i małe organy. Kościół
wciąż jest czynny jako świątynia
swego „macierzystego” wyznan i a — e w a n g e l i c k o augsburskiego.

Kościół Pokoju w Jaworze
to oryginalna, nieco zwalista
konstrukcja szachulcowa, zaprojektowana przez tego samego
architekta. Ma plan krzyża łacińskiego, z zewnątrz wydaje się
dość niepozorna, natomiast
w środku okazuje się bogato wyposażona. Szczególne wrażenie
robią cztery kondygnacje empor,
kilkakrotnie zwiększające liczbę
wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach.
W kolejnym układzie rozejmie w Altranstadt, zawartym w 1707 r. między cesarzem
Józefem I i królem Szwecji Karolem XII, protestanci z powrotem
otrzymali część kościołów, a także odzyskali szereg swobód.
W 1709 r. strony zawarły dodatkową umowę, tzw. reces egzekucyjny na mocy którego m.in. zgodzono się na budowę kolejnych
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Kościół Łaski w Jeleniej Górze, obecnie katolicki

sześciu świątyń ewangelickich,
które nazwano Kościołami Łaski. Powstały one w Kożuchowie, Jeleniej Górze, Żaganiu,
Kamiennej Górze, Miliczu
i Cieszynie. Ten ostatni jako
jedyny jest do dziś świątynią
ewangelicką, kościoły w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze
i Miliczu po 1945 r. przejęli katolicy, a świątynie w Żaganiu
i Kożuchowie zostały zburzone (ocalały tylko wieże).
Bardzo interesująco prezentuje się Kościół Łaski w Jeleniej Górze, wzniesiony przez
architekta Martina Frantza,
a wzorowany na kościele św.
Katarzyny w Sztokholmie.
Wielką atrakcję tej świątyni
jest dekoracja malarska, zarówno piękne polichromie, jak
i liczne obrazy.
oprac . Redakcja

Kościoły
Pokoju
w Jaworze
i Świdnicy
zostały w 2001
r. wpisane
przez
UNESCO na
Listę
Światowego
Dziedzictwa
Kulturalnego
ze względu na
ich
niespotykaną
formę,
przekaz
symboliczny
oraz
okoliczności
powstania.

