


 

DZIEŃ DOBRY! 

STR. 2 NIECODZIENNIK NR 34 

 Niestety kwiecień nie rozpieszcza nas swoją pogodą. Liczyłam na 
słońce i cieplejsze dni a więc na odrobinę radości, czytanie książek na tara-
sie oraz na pracę w ogrodzie. Przysłowia ludowe się sprawdzają i mamy  
pogodę trochę zimową a trochę letnią. Pomimo tego dziesięcioro uczniów 
z naszej szkoły bierze udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwolnieni  
z Teorii” i to właśnie o nich i ich opiekunach będzie m.in. ten numer Nie-
codziennika. Cztery projekty o tytułach: „Mała Demolka”, „Nie daj się  
depresji”, „Gdy zaufasz odblaskowi nie ulegniesz wypadkowi” oraz 
„Uśmiech dla wszystkich” zwracają uwagę na dane problemy społeczne  
i starają się o nich edukować innych. 

 Zapraszamy gorąco do lektury! 

 Dodatkowo chcielibyśmy życzyć tegorocznym maturzystom dużo 

chęci do nauki na ostatniej prostej do egzaminu dojrzałości, aby jego wy-

niki były dla Was satysfakcjonujące. 

Sara 

 



 

NASI NAUCZYCIELE 
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Wywiad  
z p. Kariną  

Nowak-Ostrowską,  
nauczycielką  
przedmiotów  
budowlanych  

w Zespole Szkół  
im. ks. Józefa  

Tischnera  
w Dobczycach 

 
1.Jest Pani nauczycielem 
przedmiotów zawodowych  
w pracowni budowlanej.  
Dlaczego wybrała Pani ten  
zawód? 

Pasję odziedziczyłam po tacie, 
który z zawodu jest inżynierem 
budowlanym. Już w szkole 
podstawowej spędzałam sporo 
czasu na budowach, ponieważ 
zabierał mnie tam. Bardzo  
często przypatrywałam się, jak 
kreślił projekty na stole kreślar-
skim, wtedy jeszcze nie było 
komputerów z programami ty-
pu Auto-Cad -). W miarę upły-
wu czasu utwierdzałam się  
w tym, że zawód ten coraz bar-
dziej mnie interesuje. Później 
przyszła decyzja o wyborze 
drugiego kierunku studiów,  
i była to Inżynieria Lądowa na 
Politechnice Krakowskiej.  

 

Praca na budowach jak i rów-
nież w biurze projektowym 
uświadomiła mi, że dokona-
łam trafnego wyboru. Obecnie 
realizuję się jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych 
budowlanych i sprawia mi to 
dużo przyjemności. 

 

2. Jakie predyspozycje powi-
nien posiadać uczeń, chcący 
w przyszłości podjąć pracę  
w branży budowlanej? 
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5. Jaka jest Pani ulubiona 
książka. Dlaczego warto ją 
przeczytać? 

Jak większość kobiet lubię czy-
tać powieści historyczne. 
Książka do której lubię wracać 
to : ‘”Zapach kwiatów kawy’’ 
autorstwa Any Veloso. Nie jest 
to książka z wyżyn literackich 
aczkolwiek uważam, że jest 
interesująca i bardzo wciąga. 

Fabuła toczy się w XIX wieku 
w Brazylii w czasach przełomu 
– odejścia od niewolnictwa  
i monarchii i przejścia do wol-
ności wszystkich obywateli 
oraz republiki. Burzliwy okres 
przemian obserwujemy po-
przez pryzmat wielu bohate-
rów, reprezentujących różne 
stany społeczne. 

Autorka opisuje egzotyczną 
scenerię, ciekawe walory przy-
rodnicze i krajobrazowe, które 
pobudzają wyobraźnię. 

Losy  bohaterów uświadamia-
ją, że w dzisiejszych czasach  
ludzie posiadają tę wolność 
wyboru, której kiedyś nie było. 

Na pewno każdy zawód wyko-
nywany profesjonalnie wyma-
ga pasji. Według mnie takie 
predyspozycje to zdecydowa-
nie, wyobraźnia i orientacja 
przestrzenna, spostrzegaw-
czość, koncentracja, dokładność 
i odpowiedzialność. 

 

3. Jakie osiągnięcie lub wyda-
rzenie uważa Pani za najwięk-
szy sukces zawodowy? 

Wydaje mi się, że satysfakcjo-
nującym osiągnięciem każdego 
nauczyciela jest dobre przygo-
towanie uczniów do egzami-
nów zewnętrznych. Mogę się 
pochwalić, że moi uczniowie 
zdają go zadowalająco-). 

 

4. Jakie są Pani zainteresowa-
nia i w jaki sposób je Pani rea-
lizuje? 

Moje pasje zmieniają się z bie-
giem lat. W młodości uprawia-
łam narciarstwo biegowe. Dziś 
w miarę możliwości staram się 
te umiejętności wykorzystywać 
w okresie zimowym. Aktyw-
ność fizyczna nie jest mi obca. 

Obecnie bardzo lubię ekspery-
mentować kulinarnie. W wolnej 
chwili poświęcam się gotowa-
niu różnych ciekawych potraw. 
Interesuje mnie kuchnia chiń-
ska. Sprawia mi to dużą przy-
jemność kiedy widzę zadowo-
lone buzie -). 



 

ZWOLNIENI Z TEORII  
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W naszym Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera realizowane są projekty społeczne 

w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, dzięki którym  

uczniowie uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób, wykazując 

się determinacją w dążeniu do celu i pomysłowością. Uczestnicy programu  

zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy  

zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych 

informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają 

skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego.  

Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe cer-

tyfikaty biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P. 

NASZE  PROJEKTY: 
 

Opiekunem projektu "Mała Demolka" jest nauczycielka pracowni budowlanej,  
p. Karina Nowak-Ostrowska, a w przedsięwzięciu biorą udział uczniowie klasy 
2EMg monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Filip  
Trzepaczka, Kamil Piechowicz i Kamil Piwowarczyk. 

Kolejne trzy projekty realizowane są przez uczennice klasy 3T3  - technik  
budownictwa oraz technik usług fryzjerskich, a całość koordynuje nauczycielka 
pracowni fryzjerskiej p. Anna Markiewicz. W te projekty z kolei zaangażowały 
się uczennice: Angelika Tokarz, Magdalena Zięcina i Emilia Machajska („Nie daj 

się depresji”), Gabriela Per i Barbara Miśkowiec (projekt „Gdy zaufasz odbla-

skowi nie ulegniesz wypadkowi”) oraz  Izabela Mika i Karolina Murzyn 
(„Uśmiech dla wszystkich”). 

Udział młodych ludzi w tego typu przedsięwzięciach, rozwija kompetencje,  

potrzebne w pracy i prawdziwym życiu, takie jak: empatia, kreatywność, praca 

zespołowa, komunikacja czy rozwiązywanie problemów. 

 



 

„NIE  DAJ  SIĘ   DEPRESJI” 
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Angelika Tokarz, Magdalena Zięcina i Emilia Machajska  

podjęły trudny i wciąż stanowiący temat tabu problem depresji: - Cieszymy się, że możemy 

wziąć udział w projekcie i  uświadomić społeczeństwu, że depresja nie jest czymś wstydliwym, 

jak wiele osób twierdzi przez nieświadomość i brak odpowiedniej wiedzy.  

Depresja wśród nastolatków jest częstym problemem, a najgroźniejszą konsekwencją są próby 

samobójcze. Każdego roku w Polsce samobójstwo popełnia 100 dzieci pomiędzy 6. a 18.  

rokiem życia, natomiast prób samobójczych jest od 100 do 200 razy więcej. Mało osób zdaje 

sbie sprawę, że depresja nie jest żadną fanaberią, lenistwem, czy słabym miesiącem - depresja 

to nawracająca i powszechna choroba: zadaniem naszego projektu jest uświadomienie o tym 

ludzi. Sięgnęliśmy po materiały edukacyjne i zasięgnęliśmy opinii  ekspertów w tej dziedzinie, 

aby przybliżyć społeczeństwu temat depresji oraz uświadomić, jak pomagać osobom chorym. 

Beneficjentami naszego projektu będą młodzi ludzie, mieszkańcy gminy  

i miasta Dobczyce, uczniowie naszej szkoły oraz internauci. Wiedzę na temat depresji oraz 

między innymi kontakty do stowarzyszeń udzielających pomocy osobom chorym będziemy 

przekazywać za pomocą plakatów, ulotek oraz prezentacji. Nasze działania potrwają do końca 

maja.  

Projekt ten będzie polegał na odremontowaniu bezużytecznego pomieszczenia, znajdującego 
się w naszej szkole na pracownię budowlaną, która ma służyć celom edukacyjnym dla klas  
o profilu budowlanym. Remont ma polegać na położeniu płytek ceramicznych na podłodze, 
wyrównaniu, pomalowaniu ścian i sufitu oraz przygotowaniu pracowni do zajęć. 

Filip Trzepaczka uczeń 2EMg: - Osobiście uważam, że ten projekt nie dość, że pozwoli  

innym uczniom pracować w tej sali, to również my podszkolimy swoje umiejętności w zawo-

dzie, który wybraliśmy. 

„MAŁA DEMOLKA” 
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„GDY  ZAUFASZ  ODBLASKOWI   
NIE  ULEGNIESZ  WYPADKOWI!"  
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Ciekawą inicjatywą wykazały się również Gabriela Per i Barbara Miśkowiec, zaj-

mując się problemem bezpieczeństwa na drogach.  – Nasz projekt nosi nazwę „Gdy 

zaufasz odblaskowi nie ulegniesz wypadkowi”, a kierujemy go do przedszkolaków, ponieważ 

jako młodzi ludzie i przyszłość naszego narodu bardzo szybko chłoną wiedzę i przekazują ją 

innym – wyjaśniają szczegóły swojego zamierzenia dziewczyny. -  W ramach naszego 

projektu nagramy filmik, w którym pokażemy najważniejsze znaki drogowe, omówimy pra-

widłowe przechodzenie przez pasy oraz jak zachowywać się na drodze po zmroku. Film ten 

chciałybyśmy umieścić na stronach internetowych przedszkoli, naszej szkoły, urzędów, za 

zgodą ww. placówek, aby problem przez nas realizowany dotarł do jak największej liczby od-

biorców. Przygotujemy również krótki teatrzyk, w którym przedstawimy zasady poruszania 

się po drodze. Zorganizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i przekażemy nagrody w postaci 

odblasków, pozyskanych od sponsorów, m.in.:  Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeń-

stwa Drogowego, burmistrzów GiM Dobczyce i MiG Myślenice, Straży Miejskiej w Myśle-

nicach. 



 

„UŚMIECH  DLA  WSZYSTKICH” 
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Projekt, którego podjęły się  
z kolei Izabela Mika i Karolina 
Murzyn z kl. 3T3 nazywa się 
„Uśmiech dla wszystkich”,  
a polega na umieszczeniu 
wzdłuż asfaltowej drogi, pro-
wadzącej na koronę zapory ta-
bliczek informacyjnych oraz 
przyciągających wzrok cieka-
wych napisów, mających  ua-
trakcyjnić i urozmaicić ścieżkę. 
- Projekt rozpoczniemy od uzyska-
nia zgody Burmistrza Gminy  
i Miasta w Dobczycach oraz 
wsparcia Dyrektora Zespołu Szkół. 
Planujemy cały czas prowadzić 
dokumentację fotograficzną projek-
tu oraz zbierać opinie mieszkańców 
na jego temat – wyjaśniają realiza-
torki projektu. - Nasz projekt nazy-
wa się „Uśmiech dla wszystkich”. 
Będzie on realizowany w naszym 
mieście w Dobczycach, przepięknie 
usytuowanym w dolinie Raby, sły-
nącym m.in. z ruin zamku na 
wzgórzu, z którego można podzi-
wiać koronę zapory i jezioro Dob-
czyckie. Ze względu na niezwykłe 
widoki, dużą ilość zieleni , niepo-
wtarzalny klimat i urok miasta, 
przez cały rok turyści chętnie od-
wiedzają Dobczyce i prawie zawsze 
zwiedzają zamek i zaporę. Droga, 
którą można dotrzeć do korony  
zapory ma długość około jednego 
kilometra i można na niej  spotkać 
nie tylko licznych turystów, ale też 
wielu mieszkańców naszej gminy, 
którzy chętnie spędzają tu aktyw-
nie wolny czas - biegają, spacerują. 

 My w  naszym projekcie pragnie-
my uprzyjemnić czas ludziom, 

 którzy tu przychodzą i podaro-

wać im radość. Zaplanowałyśmy 

pozyskanie potencjalnych sponso-

rów, m.in. wśród właścicieli  

okolicznych sklepów i hurtowni 

budowlanych, od których postara-

my się zdobyć środki lub materia-

ły niezbędne do realizacji projek-

tu, takie jak niezbędne farby, 

pędzle, wałki, taśmy zabezpiecza-

jące. Chcemy zaprojektować napi-

sy, które  przedstawimy władzom 

GiM Dobczyce do akceptacji  

i przystąpimy do wykonania sza-

blonów. Jako uczennice klasy 

technikum budowlanego, dokona-

my oględzin, pomiarów ścieżki  

i wykonamy projekt rozmieszcze-

nia napisów. Planujemy przepro-

wadzić na miejscu naszego  

projektu wywiad z przechodniami 

i zebrać ich opinie na jego temat. 

Za zgodą osób, które wezmą 

udział w wywiadzie, opublikuje-

my ich wypowiedzi w mediach 

społecznościowych: na stronie  

internetowej naszej szkoły, na 

stronie Gminy i Miasta Dobczyce 

oraz na kanale youtube. 



 

„ZWOLNIENI  Z  TEORII”  –  NASTĘPNY  ETAP 
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Mamy przyjemność poinformować, że do kolejnego etapu ogólnopolskiej  
olimpiady projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii” zakwalifikowały się  
nasze uczennice: 

 Barbara Miśkowiec i Gabriela Per 
  (projekt „Gdy zaufasz odblaskowi nie  
ulegniesz wypadkowi!")  
 
 Magdalena Zięcina, Angelika Tokarz  
i Emilia Machajska  
  (projekt „Nie daj się depresji”) 
 
Koordynator i opiekun:   

Anna Markiewicz, nauczyciel pracow-
ni fryzjerskiej 

 

 

 

 

 

Promocja projektów w mediach: 

„Dziennik Polski”, 23 marca 2021 r. 

https://dziennikpolski24.pl/dobczyce-mala-demolka-w-szkole-to-nie-wina-ale-
zasluga-uczniow/ar/c1-15505007?fbclid=IwAR2mm95NkTq8V1_0s-
0rgc8T63OPhrxKs--t14sE6JMSgANG85qQ4FsiqHk 

Tapeta”, nr 3/2021 

https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/media/
pliki/03_tapeta_marzec_0.pdf 

 

Strony projektów na Facebooku: 

„Nie daj się depresji” 

https://www.facebook.com/Nie-daj-si%C4%99-depresji-113548473447518 

„Projekt Mała Demolka” 

https://www.facebook.com/Projekt-Ma%C5%82a-Demolka-115641447233017 

Zachęcamy do śledzenia stron, udostępniania i lajkowania! 

https://dziennikpolski24.pl/dobczyce-mala-demolka-w-szkole-to-nie-wina-ale-zasluga-uczniow/ar/c1-15505007?fbclid=IwAR2mm95NkTq8V1_0s-0rgc8T63OPhrxKs--t14sE6JMSgANG85qQ4FsiqHk
https://dziennikpolski24.pl/dobczyce-mala-demolka-w-szkole-to-nie-wina-ale-zasluga-uczniow/ar/c1-15505007?fbclid=IwAR2mm95NkTq8V1_0s-0rgc8T63OPhrxKs--t14sE6JMSgANG85qQ4FsiqHk
https://dziennikpolski24.pl/dobczyce-mala-demolka-w-szkole-to-nie-wina-ale-zasluga-uczniow/ar/c1-15505007?fbclid=IwAR2mm95NkTq8V1_0s-0rgc8T63OPhrxKs--t14sE6JMSgANG85qQ4FsiqHk
https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/media/pliki/03_tapeta_marzec_0.pdf
https://www.dobczyce.pl/sites/default/files/media/pliki/03_tapeta_marzec_0.pdf
https://www.facebook.com/Nie-daj-si%C4%99-depresji-113548473447518
https://www.facebook.com/Projekt-Ma%C5%82a-Demolka-115641447233017


 

Sportowa Przewodnicząca Szkoły  
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Mam na imię Patrycja i chodzę 
do liceum ratowniczego. Jestem 
już w 3 klasie a więc w tym ro-
ku kończę szkołę. Wybrałam 
ten profil, bo bardzo lubię  po-
magać  ludziom . Moje wyma-
rzone studia to AWF lub fizjote-
rapia, jednakże najbardziej mi 
zależy na mojej przyszłej pracy. 
Od małego wiążę życie ze spor-
tem.  Chciałabym być trenerką 
piłki nożnej dla dzieci. Już teraz 
zaczynam zbierać doświadcze-
nie, dlatego pomagam w treno-
waniu dzieci w Lubomirze i 
Grodzisku. W planach mam 
kursy trenerskie UEFA. W cią-
gu tygodnia mam dwa swoje 
treningi oraz 4, w których po-
magam trenować. Czasem od-
będzie się jakiś sparing. Gdy 
byłam mała, mama  nie miała 
mnie z kim zostawić w domu  
i zaprowadziła mnie na trening 
piłki nożnej mojego brata. Było 
to około 13 lat temu. Chłopców 
z drużyny znałam już wcze-
śniej, trener też był bardzo miły 
dlatego postanowiłam spróbo-
wać. Dodatkowo motywowała 
mnie chęć pokazania, że dziew-
czyny też potrafią grać. Na sa-
mym początku grałam na le-
wym skrzydle, ale potem zmie-
niłam pozycję na środek obrony 
lub lewą obronę. Grałam w klu-
bach chłopięcych oraz dziew-
częcych. Obecnie trenuję w klu-
bie Lubomir Wiśniowa. Mimo 
mojej miłości do sportu lubię 
też fotografię.  

Najbardziej lubię robić zdjęcia 
krajobrazu.  

Chciałam zostać przewodni-
czącą szkoły, ponieważ lubię 
angażować się w życie spo-
łeczne szkoły. W poprzednich 
latach także starałam się być 
aktywna i brać udział w kon-
kursach, zabawach oraz róż-
nych uroczystościach.  

Patrycja Jania 

 



 

Poznajcie Doneters 
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Po dłuższej obserwacji poczy-
nań stworzeń zesłanych przez 
nich na ziemię, przekonali się 
oni, że świat nie jest całkowicie 
kompletny i czegoś bardzo 
ważnego w nim brakuje. 

 Tak oto po przemyśle-
niach Pierwszej Kobiety,  
powstał człowiek, który był  
w tamtym czasie jedyną istotą 
stąpającą po ziemi, która  
posiadała sumienie i niezwy-
kle rozbudowany, ciągle  
rozwijający się umysł, różnią-
cy się niepowtarzalnie od tego 
samego narządu u zwierząt. 
 W ślady Pierwszej  
Kobiety, poszło jej rodzeństwo 
i na podstawie człowieka,  
który był według nich dalej 
bardzo prymitywną istotą, 
utworzyli oni osobników  
silniejszych, inteligentniej-
szych, bystrzejszych, o innym 
wyglądzie oraz niezwykłych 
zdolnościach, które tylko nie-
liczni są w stanie w pełni po-
jąć. 
 Pierwsza Kobieta, zoba-
czywszy jak jej rodzeństwo kpi 
sobie z niej i przewyższa ją 
mocą tworzenia, zbuntowała 
się i przeklęła wszystkie inne 
rody, opuszczając swoją sio-
strę i braci. W ten oto sposób 
człowiek stał się najbardziej 
znienawidzoną istotą na całej 
ziemi, a przekonania odnośnie 
tej rasy przywiązały się do 
kultury wszystkich innych ro-
dów na setki lat,  

 A na początku był błysk 
światła, tak potężnego, że  
nawet przepotężny byt zwany 
Nieskończonością nie byłby  
w stanie nad nim zapanować. 
Błysk ten zwany początkiem, 
stworzył dobrze znany nam 
świat. Była to kraina rozległa  
o nieskazitelnym wyglądzie. 
Wszystkie lądy pokryte były 
lasami, które niekiedy przypo-
minały bujne włosy, a swoją 
objętością pokrywały wszystek 
dostępnych miejsc, których 
podłożem była ziemia. W miej-
scach, które nie były pokryte 
lasami, wyrastały z ziemi 
ogromne góry, a te które znaj-
dowały się za rozległymi ocea-
nami, spajały się i układały  
w bardzo długie pasma górskie, 
które otaczały krainę. Podobno 
za tym ogromnym pasmem 
górskim znajduje się ciemne jak 
smoła, królestwo pustki,  
z której narodziły się pierwsze 
cztery, najpotężniejsze istoty.  

 Elfka, Kobieta, Krasno-
lud oraz Warlak, obdarzeni  
potężnymi siłami, wykreowali  
i tchnęli życie we wszelkie  
istoty stąpające po naszej krai-
nie. Zwierzęta, bo tak były zwa-
ne te istoty, chodziły, jadły, pi-
ły, polowały, rozmnażały się  
i przede wszystkim posiadały 
umysł. Nie był on aż tak  
rozbudowany, jak umysł Pierw-
szych, ale wystarczał w zupeł-
ności na wykonywanie podsta-
wowych czynności życiowych. 
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choć z czasem delikatnie zani-
kały z tego powodu, że osobni-
cy zaczynali dostrzegać jak  
ludzie korzystają z najpotęż-
niejszego i najpiękniejszego  
daru, jakim była nieznana dla 
nich miłość. Zaczynali ich stop-
niowo szanować i nawet  
w skrajnych przypadkach, 
wspólnie z ludźmi, obdarowy-
wali się wzajemnie tym  
niezwykłym darem, ucząc się 
przy tym jak w pełni z niego 
korzystać.  

 Po kilkuset latach przy-
glądania się poczynaniom 
wszystkich czterech gatunków 
przez Pierwszych, odeszli oni  
z tego świata, co przyczyniło  
w się w dużym stopniu do  
zapoczątkowania nowego okre-
su, zwanego Czarnymi Czasa-
mi, którego skutki odczuwalne 
są do tejże chwili. Doszło  
w tamtych czasach do licznych 
konfliktów, które spowodowały 
powstanie Wojny Trzech Świa-
tów, w której udział brały 
wszystkie rasy z wyjątkiem  
Ludzi. Zniszczonych zostało 
wiele królestw, a lasy, które  
dotąd tętniły życiem, stały się 
opustoszałe, a zieleń wszela-
kich roślin zamieniła się stop-
niowo w ponurą szarość. Po  
niezliczonych walkach, bitwach 
i najazdach, które trwały 4 lata  
i 4 miesiące, u stóp wulkanu 
Akron odbyło się największe  
i najkrwawsze starcie w całej 
historii świata, podczas którego 
siły spoczywające pod ziemią, 
wydostały się na powierzchnie  
i sprowadziły na tę  przeogrom- 

ną krainę, która dotąd była 
miejscem bezpiecznym, wsze-
lakie monstra, demony oraz 
inne okropieństwa, które mia-
ły od tego czasu dręczyć 
mieszkańców ziemi i sprawiać 
im niewyobrażalny trud za  
życia. 
 Wraz z otworzeniem się 
ziemi, sklepienie zaczęło się 
mienić na pomarańczowo-
złoty kolor i z nieba spłynęły 
na powierzchnię krainy istoty, 
których zadaniem miało być 
opiekowanie się pięknem 
świata i niedopuszczenie do 
powstawania podobnych  
wydarzeń, jakie miały miejsce 
w tamtych czasach. Na świat 
została sprowadzona także 
przepotężna energia, zwana 
magią, zaklęta w ogromnej  
ilości unikatowych przedmio-
tów, jak i artefakty, których 
posiadanie mogło uczynić  
z każdej żywej istoty, najpo-
tężniejszy byt. Poza mocą, jaką 
obdarowywały posiadacza, 
artefakty były one także straż-
nikami, świata demonicznego  
i ich zdobycie było wręcz nie-
możliwe. Nikt nie wiedział 
gdzie się znajdują, jak je  
zdobyć i jak ich użyć. Jedyną 
rzecz, którą wie świat o arte-
faktach jest to, że istnieją.   
 Jako że rasa człowieka 
nie brała udziału w wojnie, 
która i tak wyrządziła jej wiel-
ką krzywdę, siły niebiańskie 
obdarowały ludzi niezwykłym 
darem,  który całkowicie zmie-
nił ich położenie w hierarchii 
całego świata.  
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które ma na celu zamienić  
każdy skrawek tej przecudow-
nej ziemi w pogorzelisko,  
którego jedynym mieszkań-
cem będzie ono samo… 
 
 Cdn.  

 Maksymilian 

 

W trakcie, gdy z ziemi wycho-
dziły najliczniejsze okropień-
stwa, z nieba zstąpiło dziesię-
cioro druidów, którzy zostali 
stworzeni na obraz człowieka. 
Mieli oni za zadanie chronić  
całego porządku ziemi, ale  
najbardziej skupić się na  
najpiękniejszej stworzonej  
istocie, jaką był człowiek. 
Druidzi byli o wiele inteligent-
niejsi oraz silniejsi od innych 
żyjących stworzeń ludzkich,  
a elementem, który wyróżniał 
ich najbardziej od innych, była 
nieśmiertelność, która mogła 
zostać przerwana jedynie  
Zaklętym Ostrzem Nocy.  

Zdarzyło się to już 6 razy, a 
więc na świecie w tamtym mo-
mencie zostało przy życiu tylko 
czterech druidów. Na ten czas 
wydawanie potomstwa przez 
Druidów jest wielką zagadką, 
gdyż żadnemu nigdy się tego 
dokonać nie udało i ich popula-
cja niestety tylko się zmniejsza.  

Mieli oni za zadanie chronić  
całego porządku ziemi, ale  
najbardziej skupić się na naj-
piękniejszej, wykreowanej isto-
cie, jaką był człowiek, a tymcza-
sem kryją się w najdalszych za-
kątkach krainy Doneters w celu 
uniknięcia walki z nowym, 
przepotężnym, tworzącym się 
aktualnie złem, 

Redaktor naczelna: 

Sara Sowa kl. 2T2p 

Redakcja i współpraca: 

Justyna Baka kl. 2Tp3 

Maksymilian Doniec kl. 1T1p 

Kacper Dudzik kl. 1WK 

Patrycja Jania kl. 3L2 

Mateusz Poradzisz kl. 2T1g 

 

 

Fotografie w numerze po-
chodzą ze zbiorów Zespołu 
Szkół 



 

DO ZOBACZENIA W POLSCE 
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Wieś Karpniki, położona w Gó-
rach Sokolich, w dokumentach 
wzmiankowana była już w 1305 
roku. Jest wielce prawdopodob-
ne, że już w XIV wieku stał tu 
zamek. Rezydencja swój obecny 
wygląd zawdzięcza przebudo-
wie zapoczątkowanej przez 
księcia Wilhelma von Hohen-
zollerna,  którego własnością 
dobra karpnickie stały się  
w 1822 roku. Założono  
wówczas rozległy park krajo-
brazowy, gdzie powstały różne 
budowle i pomniki, a w 1846 
roku zamek uzyskał obecny 
wygląd. Rezydencja pruskiej 
rodziny przyciągała wielkie po-
stacie ówczesnych czasów.  
W zamku bywał car rosyjski 
Mikołaj oraz wielkie księżne 
Olga i Aleksandra, polskie  
arystokracja, jak Radziwiłłowie 
i Potoccy.  

Neogotycka, trzykondygnacyj-
na budowla, założona została 
na planie nieregularnego 
czworoboku z dziedzińcem 
wewnętrznym i wieżą cylin-
dryczną w narożniku. Mury 
zewnętrzne dekoruje krenela-
żowa attyka i narożne baryza-
ny. Sale zachwycały nawiązu-
jącymi do gotyku wystrojem, 
którego elementy zachowały 
się do dziś, np. dawne szafy, 
boazerie, mozaika podłogowa, 
kominki, kanapy. Obecnie  

w murach zamku 
znajduje się luk-
susowy hotel.   

Oprac. Redakcja 

Źródło: Gaworski 
M a r e k ,  
N a j p i ę k n i e j s z e 
zamki ,  pa łace  
i dwory w Polsce 

 

 Karpniki—zamek 
woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Mysłakowice  



 

KĄCIK KULINARNY 
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Polewa karmelowa 
Cukier wsypujemy do garnka  
i podgrzewamy na małym 
ogniu, od czasu do czasu mie-
szając. Gdy cukier się rozpuści  
(powinien nabrać ładnej bursz-
tynowej barwy)  od razu doda-
jemy do niego masło i miesza-
my. Wlewamy śmietankę i po-
nownie mieszamy. Podczas 
dodawania masła i śmietanki 
karmel może zacząć bulgotać 
ale to nic złego. Zdejmujemy  
z ognia i jeśli chcemy, dodaje-
my soli. Polewa może być 
przechowywana w lodówce 
do 7 dni. 
Ciasto 
Masło, cukier i mleko podgrze-
wamy w garnku do momentu 
aż masło się rozpuści. Odsta-
wiamy do całkowitego osty-
gnięcia. Oddzielamy żółtka od 
białek i do żółtek dodajemy 
wystudzoną mieszankę. Po 
połączeniu składników prze-
siewamy mąkę, kakao i pro-
szek do pieczenia i ponownie 
mieszamy. W drugiej misce 
ubijamy białka na sztywną 
pianę i później przekładamy 
do reszty składników. Delikat-
nie mieszamy szpatułką. Wle-
wamy do blaszki wyłożonej 
papierem (u mnie to jest blasz-
ka 35x25 cm) i pieczemy przez 
30-40 minut w temperaturze 
180 stopni.  
Po wystygnięciu ciasta można 
wierzch polać karmelem. 

Składniki na ciasto 

150 g mąki  
4 łyżki kakao 
2 łyżeczki proszku do piecze-

nia 
200 g cukru 
150 g masła 
60 ml mleka 

3 jajka  

Składniki na polewę 

200 g cukru 
90 g masła 
125 ml śmietanki 30% lub 36% 
Około 1 łyżeczki soli jeśli chce-

my uzyskać słony karmel 

 

Ciasto czekoladowe 

Jest to jedno z ciast, które piekę około 3 razy 
w miesiącu więc jest bardzo popularne  
w mym domu. Ja osobiście wolę je z polewą 
karmelową lecz samo też jest pyszne. 
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Sposób wykonania: 
Na samym początku zagotowuję wodę  
i polewam wrzątkiem dwie cytryny aby 
je sparzyć. Daję im chwilkę na wystudze-
nie i ścieram na tarce o najmniejszych 
oczkach ich skórkę. Następnie wyciskam 
z nich sok, powinniśmy uzyskać około 80 
ml więc idealnie nic się nie marnuje.  
Przesianą mąkę, zimne masło, cukier  
i skórkę z jednej cytryny daję do miski. 
Chcemy, żeby składniki połączyły się 
tak, aby przypominały nam kruszonkę.  
Dodajemy potem żółtko, łyżkę wody  
i zagniatamy ciasto. Owijamy folią i wsa-
dzamy do lodówki na godzinę lub do 
zamrażarki na 20 minut.  Formę wykła-
damy papierem do pieczenia (wymiary 
20x20) i wyjmujemy ciasto. 2/3 wykorzy-
stujemy na spód a resztę na rant. Jeśli  
zabraknie nam ciasta na rant nie trzeba 
się przejmować, ponieważ masa ładnie 
gęstnieje i sama będzie w stanie utrzy-
mać kształt. Nakłuwamy spód widelcem 
i wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni na około 20 minut.  Po 

upieczeniu wyciągamy i odstawiamy 
do wystygnięcia. 
Do garnka wbijamy jajka, wlewamy 
sok z cytryny i dodajemy skórkę  
z cytryny, wszystko dokładnie  
mieszamy i podgrzewamy na naj-
mniejszym ogniu. Cały czas miesza-
jąc dodajemy partiami masło i czeka-
my aż się rozpuści. Zdejmujemy  
z ognia i dodajemy czekoladę.  

Mieszamy do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Ja musiałam użyć  
miksera aby otrzymać zadowalającą 
mnie konsystencję. Odstawiamy, aby 
krem delikatnie ostygł.  

Na zimny spód przekładamy delikat-
nie schłodzoną masę. Ja do dekoracji 
użyłam migdałów. Zalałam migdały 
w szklance wrzątkiem i odstawiłam 
je na około 30 minut. Po tym czasie 
skórka powinna sama odchodzić od 
orzechów. Obrane migdały rozłożyłam 
na kremie i całe ciasto włożyłam do lo-
dówki aby krem całkowicie stężał.   

Sara 

Tarta  cytrynowa 
Zrobiłam ją na Święta Wielkanocne i każdy ją pokochał. Jej cytrynowy smak jest  
przyjemny i orzeźwiający a można go uzyskać bez sztucznych dodatków.  

Składniki na ciasto: 

 150 g mąki pszennej  
 75 g masła 
 30 g cukru pudru  
 1 żółtko  
 skórka otarta  
z 1 cytryny 
 1 łyżka zimnej wody 

 

Składniki na krem: 

 2 jajka  
 skórka otarta z 1 cytry-
ny  
 80 ml soku z cytryny  
 100 g masła  
 100 g białej czekolady  

Dekoracja: migdały lub 
płatki migdałów, kan-
dyzowana skórka z po-
marańczy lub cytryny 



 

PLASTIKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
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Jednym z pierwszych kroków 
może być zabieranie ze sobą  
z domu siateczki na owoce. 
Dzięki temu w sklepie nie trze-
ba brać tych foliowych. W cza-
sie pandemii zużycie kubków  
i sztućców jednorazowych  
w kawiarniach i restauracjach 
zmalała. Lecz gdy segment ga-
stronomiczny zostanie otwar-
ty, a my będziemy chcieli i tak 
brać napój na wynos, można 
wziąć ze sobą np. kubek ter-
miczny i nie zużywać tych jed-
norazowych. Tak samo można 
postępować z plastikowymi 
rurkami do picia. W wielu 
sklepach jest dostępny zamien-
nik a mianowicie rurki metalo-
we. 

 Od kilku lat ludzie za-
czynają sobie zdawać sprawę  
z tego, jak bardzo zaśmiecamy 
swoją jedyną planetę. Dlatego 
zaczyna powstawać  coraz 
więcej akcji sprzątania świata. 
Zatruwanie siedlisk zwierząt 
oraz pozbywanie ich pokarmu 
jest dużym problemem. Do 
mórz w ciągu roku trafia od 
4,7 do 12,7 mln ton tworzyw. 
Idealnym przykładem jest 
nasz morze Bałtyckie. Pomimo 
tego, że nie dostrzegamy pla-
stiku w morzu to on i tak tam 
jest. Zwierzęta niestety jedzą 
go z myślą, że to ich naturalny 
pokarm, co może prowadzić 
do zatrucia lub śmierci z gło-
du.  

 Masowa ilość maseczek 
jednorazowych, leżących na 
chodnikach i trawnikach to do-
piero początek góry lodowej, 
która nazywa się zanieczysz-
czone środowisko przez two-
rzywa sztuczne.  

 Rocznie produkuje się 
ponad 300 ton plastiku  na  
całym świecie. Nie każdy 
przedmiot z niego wytworzony 
dostaje drugie życie. W 2019 
Greenpeace zorganizował  84 
akcje sprzątania świata,  
obejmowały zasięgiem 6 konty-
nentów. Wolontariusze zebrali 
476 423 sztuk odpadów, które 
były opakowaniami np. batoni-
ków, butelek. Wszystkie te 
śmieci znajdowały się na  
plażach, ulicy, polanach,  
w parkach i lasach, a nie na  
wysypisku. Niestety składowi-
ska odpadów też się kiedyś  
zapełnią. Bynajmniej nawet  
wyrzucanie plastiku i tworzyw 
sztucznych do kosza nie  
rozwiązuje problemu. Foliowa 
reklamówka aby się rozłożyć 
potrzebuje około 300 lat,  
a butelka z tworzywa sztuczne-
go aż 500. Co roku w Polsce  
zużywa się około 2,4 mld  
butelek plastikowych, 1,2 mld 
słomek. Nasz kraj jest jednym  
z liderów jeśli chodzi o zapo-
trzebowanie na jednorazowy 
plastik. Dlatego każdy powi-
nien ograniczyć ilość użytko-
wanych tworzyw.  
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W 2018 roku Boyan Slat wraz 
ze swoim zespołem po raz 
pierwszy zaczął sprzątać Wiel-
ką Pacyficzną Plamę Śmieci.  

W tym celu zbudowali urzą-
dzenie, które miałoby wyławiać 
śmieci z oceanu. Maszyna miała 
wady, dlatego pierwsze po-
myślne podejście zrealizowano 
dopiero w 2019 roku. Zbiorowi-
sko odpadów ma powierzchnię 
ponad pięciokrotnie większą od 
Polski.  

Jedną z kolejnych inicjatyw jest 
stworzenie urządzenia o na-
zwie Filabot. Zmienia ono pla-
stik lub tworzywa sztuczne  
w filament używany do druko-
wania na drukarkach 3D.  

Nawet małe kroki mogą się 
przyczynić do tego, że zużycie 
plastiku zostanie ograniczone. 
Niewielka zmiana czyli segre-
gacja śmieci lub stosowanie za-
mienników wielokrotnego 
użytku pozwoli wszystkim isto-
tom na naszej planecie do dłu-
giego życia. 

Sara 

Fot. Internet 



 

KONKURSY, KONKURSY…   SUKCESY  I  OSIĄGNIĘCIA  
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Wiosenne miesiące, które uczniowie w większości, oprócz zajęć 
w małych grupach w pracowniach, spędzili na nauce zdalnej   
w domach, obfitowały jednak w różnorodne konkursy, m.in. 
gastronomiczne, fryzjerskie, w których można się było wykazać 
zaangażowaniem i umiejętnościami. 

 

ROMANTYCZNA  KOLACJA: 

I miejsce Anna Dziadkowiec 4TG 

II miejsce Karolina Dominik 4TG 

III miejsce Michał Olesek 2TG 

IV miejsce ex aequo Natalia Drab 3TG 

i Anna Zając 4TG 

OLIMPIADA  WIEDZY   
O  ONDULOWANIU  WŁO-
SÓW : 
I miejsce - Milena Kocyła 2T3g 

II miejsce - Oliwia Kowal 2T3g 

III miejsce - Oliwia Buksa 2Tp3 

 
MÓJ ZAWÓD JEST KOBIETĄ  - 
konkurs fotograficzny: 
 
I  miejsce— Izabela Mika  i Karolina Mu-
rzyn, kl. 3T3 
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POWIATOWY KONKURS POEZJI I PIOSENKI  
"3XM - MIŁOŚĆ MŁODOŚĆ MARZENIA": 

Uczestników oceniało profesjonalne jury: reżyser Agnieszka Tola Słomka, polonistka 
Justyna Dudzik i muzyk Andrzej Pudlik (nauczyciele  ZS Dobczyce). 

Recytacja, szkoła podstawowa 

1. Agata Klimala, SP 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach 

Wyróżnienie -  Julia Sadkiewicz, SP 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach 

Recytacja, szkoła średnia 

1. Katarzyna Sala, ZS kl.1L2p 

Piosenka, szkoła podstawowa 

1. Zuzanna Węglarz, SP 2 im. Jana 
Pawła II w Dobczycach 

2. Alicja Janik, SP 1 im. Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego w Dobczycach 

3. Wiktoria Kaletka,  SP 2 im. Jana 
Pawła II w Dobczycach 

Piosenka, szkoła średnia 

1. Dominik Oskwarek, ZS kl. 4T2 

2. duet Izabela Bałucka i  Dominika Węgrecka,  I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach 

"BELFER WIELKANOCNY"  

Komisja w składzie: Mariola Żelazna, Ka-
tarzyna Materek-Reszka, Katarzyna Mikos 
oraz Joanna Brytan wyłoniła zwyciężczy-
nie: 

I miejsce Aleksandra Szumiec 

II miejsce 
Agnieszka 
Piłat 

III miejsce ex 
aequo Anna 
Stożek  
i Anna Pall-
Warnecka 

„MAZUREK WIELKANOCNY”: 

I miejsce Weronika Olszyniak 3TG 

II miejsce Emilia Olszyniak 2TGg 

III miejsce ex aequo Jolanta Urbaniak 
2TGp i Natalia Żądło 2TGg 



 

KĄCIK NATURALNEGO PIĘKNA 
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Zewnętrzne, czyli pielęgnacja 
cery preparatami do tego prze-
znaczonymi.  Dlatego, by wła-
ściwie rozpoznać jej rodzaj, 
najlepiej zgłosić się po specjali-
styczną poradę do kosmetolo-
ga lub dermatologa. 

Etapy: 

1. Nawilżenie skóry i nałoże-
nie na twarz kremu z filtrem 
najlepiej 50 

2. Nałożenie na twarz kremu 
bb i rozprowadzenie go pę-
dzelkiem lub gąbeczką  

3. Na krem bb na niedoskona-
łości nałożenie cienkiej war-
stwy korektora  

4. Delikatne zmatowienie stre-
fy T czyli czoło, nos, broda 

5 Podkreślenie oczu jasnobrą-
zowym cieniem na zewnątrz 
oka, a w wewnętrznym kąciku 
oka dać mieniący się jasny cień 
np. (rozświetlacz) 

6 Delikatne podkręcenie rzęs 
zalotką i ich wytuszowanie  

7 . U z u p e ł n i e n i e  b r w i 
(wypełniamy brwi w miej-
scach, gdzie są jakieś ubytki) 

8. Na kości policzkowe zaapli-
kować troszkę rozświetlacza  

9. Pod kośćmi policzkowymi 

delikatnym różem zaróżowić 

policzki—i makijaż skończony. 

 

Delikatny makijaż codzienny 
nadaje się do pracy i szkoły,  
ponieważ nie rzuca się nad-
miernie w oczy – jest lekki,  
naturalny i subtelny. W dodat-
ku jest łatwy i szybki do wyko-
nania, co ma znaczenie, gdy 

sp ie szy my 
się rano. Jak 
zrobić ele-
gancki ma-
kijaż na co 
dzień? Nie 
trzeba mieć 
tony kosme-
tyków, aby 
w y k o n a ć 
d e l i k a t n y 
m a k i j a ż ! 
W y star czy 
p a l e t k a  
z odcieniami 
b r ą z ó w , 
krem bb, 
k o r e k t o r , 
tusz do rzęs  
i kredka do 
brwi. 

Jak dbać o skórę twarzy, żeby 

długo została piękna i gładka? 

Na stan naszej cery mają 

wpływ czynniki wewnętrzne  

i zewnętrzne. Wewnętrzne to 

np. dieta; jeśli nie wyobrażamy 

sobie dnia bez paczki chipsów, 

czekolady, batoników to na 

naszej cerze pojawiać się będą 

niedoskonałości.  
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W malowaniu brwi najważniejsze 
jest  dobranie koloru naszego 
produktu. 

1. Wyczesujemy spiralką brwi ku 
górze  

2. Zaznaczamy produktem brwi 
od dołu kierując się naszym natu-
ralnym kształtem brwi  

3. Zaznaczamy naszą końcówkę 
brwi na dole  

4. Przeciągamy naszą końcówkę 
od dołu ku górze  

5. Wypełniamy naszą końcówkę 
brwi  

6. Przeciągamy produkt do po-
czątku brwi 

7. Delikatnymi ruchami wypeł-
niamy brwi w środku  

8. Przeczesujemy brwi spiralką  

9. Odcinamy nasze brwi korekto-
rem  

10. Możemy cieszyć się pięknymi 
brwiami  

Justyna 

 

Fot. Internet 

W makijażu oka ważne jest do-
kładne wyblendowanie cieni czyli 
przechodzenie kolorów w siebie 
bez tworzenia plam 

1. Na powiekę na której rozprowa-
dziliśmy wcześniej korektor nakła-
damy ciemny cień przy rzęsach  

2. Wyżej nakładamy ciemnobrązo-
wy cień  i okrężnymi ruchami 
przeciągamy go delikatnie do we-
wnętrznego kącika nie zahaczając 
o niego 

3. Na ciemny cień nakładamy ja-
śniejszy cień i rozcieramy go 
okrężnymi ruchami, w tym sa-
mym czasie nasz kolor na oczach 
zacznie być jaśniejszy 

4. Przeciągamy kolor delikatnie na 
dolną powiekę delikatnymi rucha-
mi  

5. Na górnej powiece przy we-
wnętrznym kąciku nakładamy ja-
sny połyskujący cień  

6. Tuszujemy rzęsy  



 

W OBIEKTYWIE UCZNIÓW 

Fot. Kacper Dudzik 


