


 

Nastała jesień, a z nią zmiana czasu. Ja z tego powodu aż tak bardzo się 
nie cieszę,  ponieważ i tak podczas porannego  wstawania  jest jeszcze  
ciemno,  a wracając ze szkoły już powoli się szarzy niebo. Mimo to wiele 
aspektów jesieni podnosi na duchu. Spadające liście, które mienią się 
różnymi barwami są największym atutem tej pory roku. Warto łapać 
promienie słońca i cieszyć się piękną pogodą, a na nudne i smutne wie-
czory mamy kilka propozycji w tym wydaniu, m.in. jesienne spacery 
czy tez filmowe wieczory. 

W tym numerze szczególnie zapraszamy do zapoznania się z sylwetka-

mi kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, którzy zaprezentowali 

się na łamach naszego „Niecodziennika”. 

Sara 

DZIEŃ DOBRY 
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Wywiad z Panem 
Michałem Kowa-

lem, nauczycielem 
języka angielskie-

go w Zespole Szkół 

 
1. W Zespole Szkół w Dob-
czycach uczy Pan języka an-
gielskiego. Co najbardziej 
Pan lubi w swojej pracy? 
Skąd wzięło się Pana zainte-
resowanie językiem angiel-
skim?  
Zainteresowanie językiem an-
gielskim wzięło się chyba  
z zainteresowania różnymi 
anglojęzycznymi formami 
kultury. Pamiętam dubbingo-
wane kreskówki o Batmanie  
i animowany program eduka-
cyjny „Big Muzzy”, który był 
w całości po angielsku. Uwiel-
białem Batmana, a wszystko, 
co anglojęzyczne, było wtedy 
atrakcyjne. Oglądałem także 
mnóstwo lepszych i gorszych 
amerykańskich filmów akcji, 
których zapewne nie powinie-
nem był oglądać, mając tyle 
lat, ile wtedy miałem, ale 
dzięki nim odkryłem, że po-
trafię słyszeć jednocześnie 
kwestie aktorów i głos pol-
skiego lektora i w taki sposób, 
trochę nieświadomie, pozna-
wałem język. Tak się złożyło, 
że miałem dobry słuch. Póź-
niej dołączyła muzyka, teksty 

NASI NAUCZYCIELE 
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piosenek i Eminem, którego 
teksty od początku po trosze 
rozumiałem, ale zawsze 
chciałem zrozumieć je w cało-
ści. W swojej pracy lubię inte-
rakcję z młodzieżą, która jest 
ciekawa, otwarta i chce po-
znawać. Język angielski jest 
ciekawy sam w sobie, ale  
o wiele ciekawszy  i bardziej 
atrakcyjny jest  cały wszech-
świat kultury tego języka – 
muzyka, filmy, seriale, książ-
ki itp.  Znajomość języka  



otwiera przed nami mnóstwo 
nowych możliwości i bardzo lu-
bię gdy uczniowie sobie to 
uświadamiają.  

 

2. Jest Pan opiekunem Samo-
rządu Uczniowskiego. Na czym 
polega ta funkcja?  

W normalnych okolicznościach, 
odpowiedziałbym, że na koor-
dynowaniu pracy uczniów i na-
kierowywaniu ich entuzjazmu i 
pomysłów na odpowiednie tory. 
Ostatnio jednak sytuacja wyglą-
da inaczej. Z powodu nauki 
zdalnej aktywność samorządu 
zaniknęła, a poprzednie ekipy 
zakończyły naukę w naszej 
szkole nie pozostawiając następ-
ców. Inne angażujące się w prze-
szłości osoby są teraz w klasach 
maturalnych i nie mają tyle cza-
su na dodatkowe aktywności, co 
kiedyś. Obecnie zaczynamy 
praktycznie od gołej ziemi. Bu-
dujemy od nowa. Póki co, jest to 
tylko kilka osób, ale liczę na to, 
że po wyborach to grono się po-
większy i będzie łatwiej.  

 

3. Jakie są Pana zainteresowa-
nia i w jaki sposób je Pan reali-
zuje?  

„Nie ma nic potężniejszego niż 
dobra historia”  – zgadzam się w 
stu procentach – uwielbiam do-
bre, ciekawe opowieści.  Lubię je 
czytać, oglądać, odkrywać, gra-
j ą c  
w gry komputerowe czy słuchać 
ich w piosenkach. Dzięki języko-

wi angielskiemu mam kolejny 
wszechświat historii do przeglą-
dania. W wolnych chwilach czy-
t a m ,  o g l ą d a m ,  s ł u ch a m  
i gram – choć na to ostatnie mam 
najmniej czasu. Mam specyficzne 
podejście do grania – potrafię 
czytać książkę po parę zdań,  
w ciągu dnia, między innymi 
czynnościami, ale gram tylko 
gdy mogę na to poświęcić co naj-
mniej kilkadziesiąt minut. Ina-
czej nie jest to w żaden sposób 
przyjemne. Lubię gry, które 
można ukończyć i gram tylko na 
najlepszej platformie wszech cza-
sów, czyli PC. Interesuję się też 
trochę innymi językami i języ-
kiem filmowym. Bardzo lubię 
także piłkę nożną, uwielbiam 
grać i oglądać mecze swojej ulu-
bionej drużyny z pewnego staro-
żytnego miasta, z wilkiem, a ra-
czej wilczycą w herbie.  

 

4. Jaka jest Pana ulubiona książ-
ka? Dlaczego warto ją przeczy-
tać?  

Nie wiem czy mam ulubioną 
książkę… w dzieciństwie uwiel-
białem komiksy, zwłaszcza te  
o Batmanie i w dalszym ciągu 
chętnie sięgam po tego typu lite-
raturę. W szkole nie cierpiałem 
czytać lektur i czułem się ich za-
kładnikiem, a nie gościem. Gdy 
dorosłem, dowiedziałem się, że 
lektury w szkole mają zachęcać 
dzieci do czytania, pobudzać cie-
kawość i ukazywać piękno czy-
telnictwa. Cóż, w moim przy-
padku nie zadziałało. Było  

STR. 4 TYTUŁ BIULETYNU 



dokładnie odwrotnie. Mimo 
to uwielbiam czytać. Jakimś 
cudem natrafiłem na książki 
Tolkiena i na złość szkole czy-
tałem fantasy, bo mnie zacie-
kawiło. Lubię książki Tolkie-
n a ,  c y k l  „ G r a  
o Tron”, „Wiedźmin” – 
zwłaszcza dwa pierwsze to-
my i całą serię przygód Jacka 
Reachera autorstwa Lee Chil-
da. Gdybym miał coś zareko-
mendować, to „Kod Leonarda 
da Vinci”, „Mistrza i Małgo-
rzatę” (w szkole średniej mia-
łem większe szczęście do  
polonistów), autobiografię 
F r a n c e s c o  T o t t i e g o 
„Kapitan” (świetna i przy-
stępna nawet jeśli nie lubisz 
sportu), „Poziom Śmierci” – 
początek cyklu o Reacherze – 
genialny kryminał i początek 
świetnej serii… i może jeszcze 
„Sezon Burz” Sapkowskiego – 
wiedźmin Geralt w najlepszej 
postaci, czyli nie za długo, bez 
przesadnej pretensjonalności  
i niesamowicie klimatycznie – 
świetna propozycja nawet dla 
osób, które nie lubią fantasy. 
Trzyma w napięciu jak nieje-
den thriller.  
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W związku z mającymi się odbyć 4 listopada  

w Zespole Szkół wyborami do Samorządu Ucz-

niowskiego, prezentujemy sylwetki kandydatów. 

 

KANDYDACI DO SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 
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MARTYNA  GUBAŁA: 

Nazywam się Martyna Gubała, jestem uczennicą klasy 3L2p -  liceum ogól-

nokształcącego o profilu strażackim. Wybrałam ten kierunek, ponieważ inte-

resuję się strażą już od najmłodszych lat. Chciałabym umieć nieść pomoc  

ludziom, będącym w stanie zagrożenia życia.  Moje hobby to czytanie ksią-

żek, to też lubię robić w wolnym czasie. Lubię także śpiew oraz taniec. Wol-

ny czas spędzam również z przyjaciółmi i rodziną.  Jestem osobą pewną sie-

bie, szczerą, śmieszną, otwartą na nowe znajomości, ambitną. Zawsze bro-

nię swojego zdania, jestem optymistką a zarazem marzycielką.  



 

WŁADYSŁAW STANEK: 

Nazywam się Władysław Stanek, chodzę do 

klasy 2L1p - liceum o profilu wojskowym. 

Wybrałem ten kierunek, ponieważ zawsze in-

teresowałem się wojskowością, historią oraz 

patriotyzmem. Moim głównym hobby jest hi-

storia. Lubię się jej uczyć, szczególnie intere-

suje mnie Rzeczpospolita w wieku XVI i XVII 

oraz dwudziestolecie międzywojenne. Moim 

największym idolem jest Józef Piłsudski, któ-

ry z tego okresu się wywodzi. W wolnym cza-

sie także chodzę po górach. Opisałbym siebie 

jako wrażliwego, empatycznego, pomocnego, 

pewnego siebie i ambitnego. 
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JULIA  ZEMBALA: 

Nazywam się Julia Zembala i jestem uczen-

nicą  klasy 1T3p. Uczęszczam do technikum 

o profilu technik elektronik. Bardzo zależało 

mi na rozszerzonej matematyce a także zro-

zumieniu tego działu techniki,  z którym mam 

do czynienia na co dzień. Dodatkowo razem 

z moim  tatą dokształcam się w tej dziedzinie. 

Bardzo lubię pływać oraz grać w szachy.  

W czasie wolnym gram w gry komputerowe  

a moją ulubioną jest League of Legends. 

Ważny dla mnie jest kontakt z ludźmi,  dlate-

go często spędzam czas ze znajomymi a jesz-

cze bardziej wolę towarzystwo dzieci. Wydaje 

mi się, że jestem osobą empatyczną i wyrozu-

miałą. Mam duże poczucie humoru,  dlatego 

często żartuję. W poprzedniej szkole także 

udzielałam się w Samorządzie Uczniowskim,  

dlatego chciałabym i w tym roku spróbować 

swoich sił.  



Już od najmłodszych lat zaczy-
namy edukację w szkole. Wraz  
z biegiem lat wiedza, którą chce-
my posiąść, powiększa się. Życie 
ucznia polega na spędzaniu dnia 
w szkole, powrocie do domu  
i ponownej nauki materiału po-
znanego. Niestety skutkuje to 
zmniejszeniem czasu na hobby 
lub inne zajęcia dodatkowe. Dla-
tego warto wiedzieć, jak się 
uczyć, by ta wiedza łatwiej 
„wchodziła” do głowy. 

Do nauki powinniśmy przystę-
pować w miarę wypoczęci, aby 
nasz mózg był w stanie cokol-
wiek przyswoić. Dobre oświetle-
nie to także podstawa, ponieważ 
nauka po ciemku może spowo-
dować pogorszenie wzroku. 

W dobie ekranów ciężko jest się 

skupić. Ciągłe zerkanie na social 

media, robienie zdjęć bardzo 

rozprasza dlatego warto się za-

stanowić, czy na czas nauki nie 

będzie lepiej schować lub wyłą-

czyć rozpraszaczy. 

Jeśli przed nami ciężki spraw-
dzian, o wiele lepszym rozwią-
zaniem będzie rozkładanie na 
partie materiału niż nauka cało-
ści w jedną noc. Rozpisanie pla-
nu nauki a potem jego realizacja 
z uwzględnieniem powtórek z 
wcześniejszych dni pozwoli na 
opanowanie wiedzy i byciu spo-
kojnym. Nasz mózg nie będzie 
przeładowany informacjami  
i łatwiej będzie mu przyswoić 

wiedzę. Rozwieszanie karteczek 
po pokoju z materiałem do nauki 
jest także jedną z metod. Podczas 
sprawdzianu możemy zwizuali-
z o w a ć   s o b i e  p o k ó j  
i przypomnieć niezbędne infor-
macje. Robienie własnych nota-
tek oraz powtarzanie tekstu na 
głos pomoże w nauce. Szacuje 
się, że informacje, które tylko 
przeczytamy, przyswajamy  
w 10%, angażowanie całego ciała 
np. własne notatki lub powtarza-
nie na głos pozwala natomiast na 
przyswojenie aż 90% treści. 

Jeśli jest to przedmiot, z którego 
są możliwe do rozwiązania zada-
nia, to powinniśmy rozwiązywać 
ich jak najwięcej. Utrwalamy 
wtedy schematy, wzory a dodat-
kowo możemy doszlifować swo-
je umiejętności. Później podczas 
testu żadne zadanie nas nie za-
skoczy, gdy przerobiliśmy bar-
dzo dużo podobnych. 

Powtórki nawet banalnych rze-
czy i informacji mogą nam dać 
duże rezultaty, dlatego warto im 
też poświęcić chwilkę. 

Nauka nie musi być okropna, 

wystarczy dobrze ją zaplanować  

i trzymać się tego, a dojście do 

celu  nie będzie problemem. Do-

brze zorganizowana nauka bę-

dzie skutkowała lepszymi ocena-

mi, a co za tym idzie, naszą sa-

tysfakcją. 

Sara 

Jak się uczyć, by się nauczyć? 
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1.Powiatowe Biegi Sztafetowe  
Myślenice (etap powiatowy)  
I miejsce chłopcy: 
Krystian Flak, 3T3g 
Piotr Dudek, 4T2 
Jan Ziemba, 4T2 
Konrad Bodura, 3T2p 
Marcin Klimala, 2T2p 
Konrad Jaśkowiec, 2EM 
Jakub Stasiak, 2T1p 
Olaf Bogacz, 3L1p 
Kacper Żuk, 3L1p 
Mateusz Makusek, 2L2g  

Opiekunowie: mgr Katarzyna Suś, 
mgr Tomasz Wójtowicz  
 
2. Udział w licealiadzie, zawody ko-
szykówki 3x3 chłopców Myślenice  
(etap powiatowy) 
II miejsce chłopcy: 
Jan Proszek, 1T2 
Radosław Kasperek, 1T1p 
Eric Jamka, 3T1p  
Opiekun: mgr Fryderyk Czepiel 

 

3. Licealiada – Wojewódzkie Sztafe-
t o w e  B i e g i  P r z e ł a j o w e  
w Nowym Targu  (powiatowy) 
Olaf Bogacz, 3L1p 
Krystian Flak, 3T3g 
Marcin Klimala, 2T2p 
Kacper Żuk, 3L1p 
Mateusz Makusek, 2L2g 
Jakub Stasiak, 2T1p  
Opiekunowie: mgr Fryderyk  
Czepiel, mgr Mirosław Grandys 
 

4. STRONG BUILDER NINJA  

edition  vol. 2/2021 (etap szkolny) 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2021  
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  
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Tor przeszkód: 
Z w y c i ę z c a  t o r u  n i n j a  
( „ L a s t  M a n  S t a n d i n g ” ) :  
1. Mateusz Makusek, kl. 3L2g 
2. Krystian Mika, kl. 2L1p 
3. Tomasz Chlebda, kl. 2T3p 
Przeciąganie liny:   
1. miejsce 
klasa 3EMg: Kamil Chrast, Szczepan 

Cielecki, Michał Sawski i Kamil  

Piwowarczyk  

Opiekunowie: mgr Andrzej Pudlik, 

nauczyciele przedmiotów budowla-

nych  

 

5. Powiatowa Licealiada Piłki Siat-

kowej Chłopców (etap powiatowy)

II miejsce chłopcy: 

Rafał Brewczyński, 4TGE 

Maksymilian Luberda, 3Tp4 

Józef Marczak, 4TGE 

Filip Płatek, 4T1 

Krzysztof Ulman, 3Tp1 

Kamil Zięba, 3Tp1 

Patryk Zięba, 3Tp1 

Opiekun: mgr Mirosław Grandys 

 

 



W dniach 13—17 września, 
klasy 3LO2p, 3LO2g oraz 
3LO1 uczestniczyły w obozie 
Ratowniczo - Pożarniczym. 
Było to ciekawe doświadcze-
nie, sprawdzające wiedzę 
oraz jej nabywanie. Brało  
w nim udział 50 uczestników.  

Przez pierwsze dwa dni od-
bywały się zajęcia z musztry 
oraz samoobrony. Klasy  
ratownicze uczyły się prakty-
ki w zakresie ratownictwa 
przedmedycznego, która nie 
tylko jest potrzebna ratowni-
kom w szpitalach, karetkach 
lub na studiach medycznych 
lecz także każdemu z nas, by 
w sytuacji niebezpiecznej po-
móc potrzebującemu. Nato-
miast nasi strażacy testowali 
swoje umiejętności pożarnic-
twa, by mogli wstąpić w sze-
regi Ochotniczej Straży Pożar-
nej a w przyszłości Państwo-
wej. 

Dzień rozpoczynał się musz-
trą, podczas której była 
sprawdzana obecność oraz 
dyscyplina. Uczniowie byli 
podzieleni na grupy. Zajęcia  
z samoobrony były najciekaw-
szym z przeżyć. Dobrze wie-
dzieć, jak się bronić przed ata-
kiem nożownika czy dusiciela 
a nawet gwałciciela. Ciekawe 
jest to, że najbardziej zaintere-
sowane zajęciami były dziew-
czyny.   

Ratownicy poszerzali swoją wie-

dzę o Kwalifikowaną Pierwszą 

Pomoc. Były to symulacje zda-

rzeń, w których trzeba poszko-

dowanemu udzielić pomocy. 

Troszkę się pobrudzili przy 

sztucznej krwi i natrudzili radząc 

sobie ze złamaniami otwartymi 

oraz amputacjami. Dużo śmie-

chu było przy testowaniu alko-

okularów jak i troszkę stresu 

przy zadawanych pytaniach. 

Strażacy uczyli się o postępowa-

niu przy pożarze w budynkach  

i kwalifikowanej pierwszej po-

mocy przy wypadkach. Trzeba 

pamiętać o tym, że strażacy nie 

tylko gaszą pożary ale są też 

pierwszymi osobami na miejscu 

zdarzenia, gdzie często ta wiedza 

ratownicza jest potrzebna. Faj-

nym ćwiczeniem było wchodze-

nie w maskach i butlach z tlenem 

do symulowanego zadymionego 

pomieszczenia, z którego trzeba 

się wydostać. Nie było to takie 

proste przez zaklejoną maskę 

tak, by nic nie było przez nią wi-

dać i masę przeszkód stojących 

na drodze do wyjścia. Trzeciego 

dnia zajęcia odbywały się w jed-

nostce Państwowej Straży Pożar-

nej w Myślenicach. Uczniowie 

mieli zajęcia z karetką i jej wypo-

sażeniem oraz praktykę z samo-

chodem strażackim i zawodowy-

OBÓZ RATOWNICZY 
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Masa zdjęć z tego dnia jak  
i poprzednich znajdują się na 
naszej stronie portalu społecz-
nościowego Facebook na któ-
rą serdecznie zapraszamy.  

Czwartego dnia odbył się  
integracyjny wyjazd na Paint-
ball: gra drużynowa dużo 
strzelania, bie-
gania, refleksu, 
śmiechu, rywa-
lizacji i koloro-
w e j  f a r b y .  
A cała zabawa 
zakończona po-
s i a d ó w k ą  
i ogniskiem.  

Ostatni dzień 
obozu miał być 
zakończony ob-
stawą słynnego 
biegu sztafeto-
wego szlakiem 
walk partyzanckich Wiśniowa 
- Dobczyce, który miał spraw-
d z i ć  z d o b y t ą  wi e d z ę  
w praktyce. Niestety przez złe 
warunki pogodowe bieg zo-
stał odwołany a w zamian zo-
stały zorganizowane zajęcia, 
podczas których uczestnicy 
uczyli się triażowania
(masowe wypadki, udzielnie 
pomocy) oraz jak przetrans-
portować bezprzyrządowo 
osobę poszkodowaną.  

W imieniu klas 3LO2p, 
3LO2G, 3LO1 składamy ser-
deczne podziękowania za zor-
ganizowanie obozu i świetnie 
p r z e k a z a n ą  w i e d z ę .  
Dziękujemy wszystkim nau-
czycielom, pomocnikom  
i całej kadrze.  

Podczas obozu wspierali nas: 

Funkcjonariusz Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Myślenicach - ka-
pitan - dowódca zmiany JRG To-
masz Pruchnik; 

Instruktorzy: Ratownicy Me-
dyczni - doktoranci Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie, 

Ratownik Pola Walki - Instruktor 
Samoobrony - Rafał Szaflarski; 

Nauczyciele EDB - Strażacy 
Ochotnicy OSP w tym: Instruk-
tor Strzelectwa Paweł Kniazow-
ski oraz instruktorzy: IFACC, 
Malty Służby Medycznej, Ratow-
nicy KPP, Ratownicy Pola Walki- 
mgr Monika Nowak- Wojnarow-
ska oraz dr Inż. Paweł Wojna-
rowski; 

Psycholog Danuta Ścibor Zespo-

łu Szkół, wychowawcy oraz  

pedagodzy naszej placówki.  

 

Daria  
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 Październikowe święto  
bibliotek ma na celu zwróce-
nie uwagi na ogromną rolę 
biblioteki w życiu szkoły oraz 
w nauce i rozwijaniu zaintere-
s o w a ń  c z y t e l n i c z y c h .  
Z tej okazji również nasza  
biblioteka podejmuje szereg 
działań, związanych z promo-
cją czytelnictwa oraz zachęca-
jących do sięgnięcia po książ-
kę, organizując wystawki,  
gazetki ścienne i konkursy. 

„BAŚNIE  I  LEGENDY  Z  CAŁEGO  ŚWIATA”  
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Pod takim hasłem w br. odbywa się przypadający w październiku  

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 



„Kolejny już raz, od paru lat, bierzemy udział w akcji Czytaj PL, dzięki której 
otrzymujemy darmowy dostęp do 12 bestsellerowych książek w formie eboo-
ków i audiobooków do czytania i słuchania przez cały listopad.  

„UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ”  
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W roku szkolnym 2021/2022  do 
naszego Zespołu Szkół  dołączy-
ło około  250 uczniów, którzy po-
dejmą naukę w 8 oddziałach klas 
pierwszych. 

W naszej placówce szkolnej 
funkcjonują 3 szkoły: 
 I Liceum Ogólnokształcące 
(klasa mundurowa, klasa policyj-
na, klasa ratownicza i klasa stra-
żacka) 
 Technikum Nr 1 (technik infor-
matyk, technik mechatronik, 
technik elektronik, technik elek-
tryk, technik budownictwa, tech-
nik fryzjer, technik żywienia  
i usług gastronomicznych oraz 
technik technologii żywności) 
 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 
1 (kucharz, cukiernik, elektrome-
chanik pojazdów samochodo-
wych, elektronik, monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz klasa  
wielozawodowa) 

  

Podczas ślubowania klas pierw-
szych przeprowadziliśmy krótką 
sondę  wśród uczniów. 

Pierwszym pytaniem,  jakie za-
daliśmy, było:  

Jaki przedmiot lubisz najbar-
dziej i dlaczego właśnie ten? 

- Wychowanie fizyczne, ponie-
waż nie ma aż tak dużo rzeczy 
do nauczenia się  
- Angielski, bo lekcje są bardzo 
ciekawie poprowadzone przez 
nauczyciela 
- Wiedza o społeczeństwie,  
ponieważ na tym przedmiocie 
dowiaduję się dużo ciekawych 
rzeczy na temat społeczeństwa, 
w którym żyję a nie zdaję sobie  
z tego sprawy 
- Matematyka, bo jest łatwa 
Następne pytanie odnosiło się do 
naszej szkoły:  

Dlaczego wybrałeś/wybrałaś  
tę szkołę a nie inną? 

- Wybrałem tę szkołę, ponieważ  
w przyszłości mam zamiar podą-
żać w kierunku dalszego kształ-
cenia w tej dziedzinie. Traktuję 
tę szkołę jako wstęp do dalszej 
nauki w szkole wyższej 

- Wybrałam tę szkołę, ponieważ 
tutaj znajdował się profil, który 
mnie interesował,  i z którym 
chcę wiązać przyszłość. Dodat-
kowo mam dobry dojazd do 
szkoły 

 Padło też pytanie odnoszące się 
do naszych nauczycieli w szkole 
lecz uczniom klas pierwszych 
ciężko było stwierdzić, który jest 
miły, aczkolwiek wszyscy się im 
tacy wydawali.  

Oprac. Sara, Julita i Roksana 

NOWY ROK SZKOLNY U „TISCHNERA” 
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24 września  br. w naszym Zespole Szkół, po dość długiej przerwie, spowodowanej 
pandemią koronawirusa i zdalnym nauczaniem, już po raz 49. odbywała się Akcja 
Honorowego Krwiodawstwa. Do oddania krwi  zgłosiło się 38 osób, a krew oddało 
31 - zebrano 13,95 litrów krwi. 
Podczas 49 dotychczasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 933 litry 
tego bezcennego płynu. 

Opiekę nad akcją oddawania krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: P. Ewa Mi-
kołajczyk, P. Jacek Mikołajczyk i P. Danuta Ścibor. 

49. AKCJA HONOROWEGO KRWIAODAWSTWA 
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Każda osoba uczęszczająca do 
szkoły średniej, jak i pracująca 
w niej, z pewnością zgodzi się 
z tym, że te 10 miesięcy cią-
głej, ciężkiej pracy może 
strasznie zmęczyć człowieka... 
Na szczęście poza samą pracą 
umysłową, każdy z nas otrzy-
muje trochę czasu wolnego, 
podczas którego może odpo-
cząć i zrelaksować się na nie-
skończoną liczbę sposobów. 
Jednym z nich i przy okazji 
moim ulubionym jest leniwe 
oglądanie na kanapie wspa-
niałych produkcji filmowych 
z najróżniejszymi przekąska-
mi i zimnym, gazowanym na-
pojem w ręce. Fajnie brzmi.. 
Prawda? Zanim jednak przyj-
dzie nacisnąć nam ten ogrom-
ny, prześliczny, boski i kuszą-
cy guzik w kształcie trójkąta, 
konieczne będzie wybranie 
odpowiedniego dla siebie 
tworu filmowego... A może 
tworów? W tym jesiennym 
artykule wyeksponuję 3 wy-
bitne serie filmowe, które  
w stu procentach mnie po-
chłonęły i zachwycały w każ-
dej możliwej minucie. 

 

Igrzyska Śmierci 
Pierwszą produkcją na naszej 
liście będzie seria „Igrzyska 
Śmierci” w reżyserii Gary’ego 
Rossa ( w pierwszej części ) 
oraz Francisa Lawrenca, liczą-

ca sobie 4 produkcje. 

JESIENNE WIECZORY FILMOWE 
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Akcja filmów toczy się w nieo-
kreślonej przyszłości, w Panem, 
czyli w totalitarnym państwie 
zbudowanym na zgliszczach 
Stanów Zjednoczonych. Cały 
kraj składa się z 12 dystryktów, 
których podstawą jest praca dla 
samego Kapitolu, czyli stolicy 
p a ń s t w a .  
Na znak terroru i poniżenia 
dystryktów, co roku od ponad 
70 lat, organizowane są Głodo-
we Igrzyska, w których biorą 
udział młodzi ludzie w wieku 
między 12. a 18. rokiem życia. 
W każdym z dystryktów pod-
czas dożynek wybierana jest 
dwójka nastolatków, którzy na 
arenach wraz z innymi, 22 
przedstawicielami innych dys-
tryktów, walczyć będą na 
śmierć i życie. Główną bohater-
ką jest Katniss Everdeen, która 
zgłasza się na ochotnika, żeby 
chronić siostrę. Jej towarzyszem 
i jednocześnie przeciwnikiem 
okazuje się chłopak, któremu 
zawdzięcza życie, Peeta Mel-
lark. Kiedy trafiają na arenę, 
zaczyna się walka o ich życie, 
a l e  t a k ż e  o  m i ł o ś ć … 
„Igrzyska Śmierci” to niezwy-
kle krwawa i brutalna historia  
o nierówności w społeczeń-
stwie, walce o przetrwanie, 
ukrywaniu prawdziwych uczuć 
i emocji w świetle kamer, miło-
ści oraz okrutności świata, któ-
ry dopuścił do powstania naj-
bardziej podłego, totalitarnego 
państwa, nie posiadającego  



ż a d n y c h  s k r u p u ł ó w . 
Jeżeli jesteś miłośnikiem kina 
akcji, science-fiction, filmów 
trzymających w napięciu i wiel-
ce emocjonalnych, jestem pe-
wien, że ta oryginalna oraz bo-
ska według mnie opowieść, 
wciągnie Cię i zatrzyma przez 
wszystkie cenne minuty do sa-
mego końca.  

Niezgodna 

Moją drugą propozycją na spę-
dzenie idealnego wieczoru 
przed telewizorem, będzie seria 
filmów „Niezgodna” na podsta-
wie książek o tym samym tytule. 
Pierwsza część ukazała się w ki-
nach w 2014 roku, w reżyserii 
Neila Burgera, a kolejne dwie  
w 2015 i 2016, na czele których 
stał Robert Schwentke. Trylogia 
filmów została odebrana przez 
moje oczy  aż trzy razy i za każ-
dym byłem tak samo zachwyco-
ny, co jeżeli chodzi o mnie, ozna-
cza, że jest to po prostu genialny 
twór. Ale to tylko osobiste do-
znania… Aby samemu o tym 
zadecydować, należy odbyć ko-
niecznie podróż przez wszystkie 
trzy części i podzielić lub  
z a n e g o w a ć  t ę  o p i n i ę . 
 
Naszą główną bohaterką jest 16- 
letnia Beatrice, która w dystopij-
nym, powstającym ze zmarłych 
mieście, próbuje zmierzyć się  
z problemami, które stawia 
przed nią społeczeństwo. Po 
wielkiej wojnie, w której ucier-
piała cała planeta, jedynym bez-
piecznym oraz wciąż żywym 
ośrodkiem jest Chicago, ogro-
dzone wielkim murem oraz sta-
cjonujące pomiędzy niczego. Za-

łożyciele miasta w celu uniknię-
cia ponownego upadku cywiliza-
cji, ukształtowali nowy system 
społeczny, który przydziela jed-
nostki o określonych cechach do 
jednej z 5 frakcji: Prawości, Al-
truizmu, Nieustraszoności, Ser-
deczności  oraz Erudycji . 
Frakcje oprócz samych nazw po-
siadają swoje przywileje, obo-
wiązki, prawa, siedziby, tradycje 
i oczywiście funkcje, których 
członkowie są zobowiązani wy-
pełniać. Każda osoba, która 
ukończyła 15 lat, obarczona jest 
koniecznością poddania się spe-
cjalnemu egzaminowi, który po-
maga w wyborze przyszłej frak-
cji oraz identyfikuje Niezgod-
nych, czyli osobników zagrażają-
cych miastu przez posiadanie 
predyspozycji pozwalających na 
teoretyczne bycie członkiem każ-
dej z frakcji. 

Podczas owego egzaminu, Bea-
trice dowiaduje się o tym, że jej 
osobowość nie ogranicza się tyl-
ko do jednej frakcji i tym samym 
po dołączeniu do nowej społecz-
ności, zaczyna życie pełne walki, 
niepokoju, ciągłych sprawdzia-
nów, miłości i niepewności po-
między wrogami i rzekomymi 
przyjaciółmi w świecie, który 
uwa ża  swó j  sy stem za  
nieskazitelnie prawidłowy. 
 
Serię filmów „Niezgodna”, która 
składa się także z „Wiernej” oraz 
„Zbuntowanej” jestem w stanie 
polecić wszystkim fanom kina 
akcji, science-fiction, przygodo-
w e g o  o r a z  d y s t o p i i .  
Produkcje te są bardzo 

STR. 17 TYTUŁ BIULETYNU 



uniwersalne i z pewnością mogę 
stwierdzić, że każda osoba znaj-
dzie w całym cyklu coś, co bardzo 
ją zainteresuje. Od zaskakująco 
ciekawych wątków miłosnych, 
ciągłej wewnętrznej rywalizacji, 
walki z władzą, zmierzania się  
z własnymi lękami, niespodzie-
wanych zwrotów akcji, odkrywa-
nia nowych sekretów miasta i po-
znawania nowych mechanizmów 
świata, po odkrywanie najpodlej-
szej prawdy oraz poszerzania 
swojej wiedzy, przekraczającej 
granice przerażającego muru… 
To wszystko czeka na Ciebie… 
Wystarczy tylko kliknąć nasz 
ogromny, prześliczny, boski i ku-
szący guzik w kształcie trójkąta. 

 
Ulica Strachu 

A co wy na to, aby odstawić do-
brze oświetlone scenerie i prze-
nieść się do przerażającej trylogii 
filmowej: „Ulicy Strachu” opartej 
na książkach R.L. Stine'a? 
Wszystkie trzy części pod kolej-
nymi nazwami: „Fear Street 
1994”, „Fear Street 1978” oraz 
„Fear Street 1666” ukazały się te-
go lata i z miejsca powaliły dzie-
siątki, jak nie setki tysięcy fanów 
kina grozy na całym świecie, w 
których znalazłem się także i ja. 
Reżyserka Leigh Janiak bardzo 
dokładnie przyłożyła się do swo-
ich tworów i mimo obrania po-
dobnej drogi, co w wielu innych, 
bliźniaczych horrorach, ułożyła 
historię oryginalną, niepowtarzal-
ną, zadziwiającą i przede wszyst-
kim uzależniającą. 
Akcja serii filmowej “Fear Street” 
rozgrywała się na kilku liniach 

czasowych – od 1666 poprzez 
1978, na 1994 roku kończąc. 
Pierwsza część cyklu opowiada  
o brutalnej tragedii w Shadyside 
w stanie Ohio, zwanym amery-
kańską stolicą zabójstw, gdzie 
grupka nastolatków zmuszona 
do wspólnego zmierzenia się  
z prześladującym ich miasto 
złem, odkrywa, iż seria przeraża-
jących zdarzeń, które przez lata 
nękają ich miasto, może nie być 
przypadkowa, a tragiczny los 
może dotknąć kolejnych nie-
szczęśników. Główna bohaterka 
Deena Speech, której bliska sercu 
Samantha została objęta klątwą 
prastarej wiedźmy, próbuje 
oswobodzić ją z tych więzów  
i zakończyć tradycyjne mordy  
w jej rodzimym mieście i rozwią-
zać przy tym największą zagad-
kę tamtej okolicy. Ale czy jej się 
to uda? 
Następna część zabierze nas do 
lat 70., gdzie czeka na nas kam-
pusowy horror, a finałowy film 
częściowo skupi się na histerycz-
nym polowaniu na czarownice. 
Wszystkie twory są ze sobą ściśle 
powiązane. Opowieść ta jest 
czymś więcej niż standardowym 
straszakiem, mającym na celu 
wywołać na naszych rękach gę-
sią skórkę, nasilaną ogromnymi 
ilościami adrenaliny. Ma ona w 
sobie tę magiczną moc, która za-
miast nakazywać zakrywania 
dłońmi oczu w celu uniknięcia 
przerażającego momentu, zabra-
nia nam tego robić i hipnotyzuje 
w taki sposób, aby gałki oczne 
bez przerwy wpatrywały się w 
e k r a n . 
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Film ten przede wszystkim polecę fanom kina grozy, ale także inne osoby z pewnością 
zadowolą się tą serią dzięki pięknym i emocjonującym scenom, pociągającą i zaskakują-
cą fabułą, bajeczną dla uszu i klimatyczną dla każdej części muzyką, świetnie wykreo-
wanymi postaciami, w które wcielają się wysoko uzdolnieni aktorzy  
i przede wszystkim ciągle towarzyszącym widzowi dreszczykiem. Jednak przed się-
gnięciem po tę produkcję, chciałbym tylko ostrzec jeszcze, że jest to także strasznie bru-
talne widowisko obfite w hektolitry krwi, najokropniejsze sposoby mordu, niekultural-
ny język i inne obrazy, mogące wywołać obrzydzenie, czy też dla osób  
o słabszym sercu, zbyt mocne emocje, także nie jest to produkcja odpowiednia dla każ-
dego. 

Maksymilian 

SPOSOBY NA JESIENNE WIECZORY 
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Spacer po lesie  
Najlepszym sposobem na spędzanie wieczoru jest 
obcowanie z naturą. Warto podziwiać te różne 
kolory liści , poczuć tę moc jesieni, możemy na-
zbierać kasztanów, żołędzi i zabrać je do domu. 

 
 
 
 

Książka i ciepły napój  
Kiedy pogoda nie zachęca nas do tego, abyśmy 
wyszli na zewnątrz, to najlepszym sposobem aby 
sobie umilić wieczór jest ciepły koc, dobra książ-
ka no i oczywiście ciepły napój. Podczas słotnych 
jesiennych wieczorów można również np.: poo-
glądać zaległe seriale i filmy, zrobić sobie trening 
lub domowe SPA, posprzątać szafę, toaletkę, 
upiec coś nowego, zadzwonić do bliskich lub po 
prostu spędzić czas z rodziną przy grach planszo-
wych. 

Oprac.. Julita i Roksana 
 



 

SKŁADNIKI NA CIASTO 
ZIELONE 
 450 g opakowanie mrożonego 
szpinaku (rozdrobnionego) lub 
450 g świeżego 

 2/3 szklanki oleju 

 1 szklanka cukru (drobnego lub 
cukru pudru) 

 3 jajka 

 2 szklanki mąki pszennej 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 

 SKŁADNIKI NA KREM  
MASCARPONE 
 250 g serka mascarpone (zimne) 

 200 ml śmietanki 36% lub 30% 
do ubijania (zimnej) 

 4 łyżki cukru pudru 
 1 łyżeczka wanilii 
 1 op. śmietan-fix   (opcjonalnie) 
 
SKŁADNIKI NA DEKORACJĘ 
owoce granatu, maliny lub czer-
wone porzeczki (świeże lub mro-
żone), borówki lub jagody, liście 
mięty 

KĄCIK KULINARNY 
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ZIELONY 
MECH 

 

 
CIASTO ZIELONE 
1. Szpinak mrożo-
ny rozmrozić na sitku, na-
stępnie odcisnąć z nad-
miaru wody, zmiksować 
blenderem na jednolity 
mus. Świeży szpinak po 
umyciu włożyć do garnka 
i mieszając podgrzewać 
ok. 1 - 2 minuty aż zwięd-
nie, następnie zblendować 
na mus. 
2. Jajka ocieplić,  włożyć 
do miski, zalać bardzo cie-
płą wodą z kranu i odsta-
wić na kilkanaście minut, 
w razie potrzeby zmienić 
wodę na cieplejszą. 
3. Piekarnik nagrzać 
do 180 stopni. Jajka wbić 
do miski, dodać cukier  
i ubić na puszystą oraz 
jasną masę. 
4. Następnie ciągle ubija-
jąc wlewać cieniutkim 
strumieniem olej. 
5. Dodać mus ze szpinaku 
i zmiksować na małych 
obrotach miksera do połą-
czenia się składników  
w jednolitą masę. 
 



6. Oddzielnie przesiać mąkę i wymieszać z proszkiem do pieczenia. Przesypać do ubitych 
jajek i zmiksować na małych obrotach, tylko do połączenia się składników w jednolite cia-
sto. 

7. Masę wylać do formy o średnicy 24 cm na dno ułożyć papier do pieczenia,  piec przez 
ok. 40 - 45 minut do suchego patyczka. Wyjąć i całkowicie ostudzić.  

KREM MASCARPONE 

1. Do misy miksera włożyć mocno schłodzony ser mascarpone oraz śmietankę, dodać cukier 
puder i wanilię. 

2. Ubijać przez kilka minut aż masa zwiększy objętość i będzie puszysta. 
3. Na koniec można zmiksować ze śmietan – fix. 

PRZEŁOŻENIE:  
1. Ciasto przekroić na 2 części. Dolną położyć na paterze lub na talerzu. Wyłożyć krem 
mascarpone. 
2. Z górnej zielonej części ciasta wybrać łyżeczką zielony środek i wyłożyć na krem. Pozo-
stałej pustej "kopułki" ciasta nie wykorzystamy. 
3. Udekorować owocami i listkami mięty. 

Julia i Aleksandra 
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Spody: 

Mąkę migdałową można zrobić 

samemu. Wystarczy kupić mig-

dały łuskane i zmiksować je  

w malakserze lub blenderze. Do 

miski przesiewamy mąkę, mąkę 

migdałową, cukier puder oraz 

masło pokrojone w  kostkę. Za-

gniatamy ręcznie aż do uzyskania 

kruszonki. Dodajemy wtedy jajka 

i zagniatamy, aż ciasto będzie jed-

nolite i gładkie. Całe zagniatanie 

nie powinno trwać długo,  ponie-

waż ogrzewamy dłońmi ciasto. Ja 

dla ułatwienia dzielę sobie ciasto 

na 10 części i rozwałkowuję każ-

dą część między dwoma arkusza-

mi papieru do pieczenia. Wkła-

dam do lodówki na około godzi-

ny. Po tym czasie wyciągam je  

z lodówki i każdy element wkła-

dam do jednej z form na tartalet-

ki. Nakłuwam spody widelcem, 

aby podczas pieczenia się nie wy-

brzuszyły, a nadmiar ciasta  

z brzegów obcinam nożem.  

I wstawiam ponownie do lodów-

ki na około 30 minut. Nagrzewam 

w tym czasie piekarnik do 170C. 

Pieczemy spody przez około 15-

20 minut aż do zarumienienia  

i po upieczeniu dajemy im osty-

gnąć w formie. Kruche spody 

można przechowywać kilka dni 

w szczelnym pojemniku. 

Tartaletki z kremem cytrynowo-miętowym 

STR. 22 TYTUŁ BIULETYNU 

Składniki na spody: 

 200 g mąki pszennej 

 90 g zimnego masła 

 90 g cukru pudru 

 30 g mąki migdałowej 

 1 jajko 

 

 

Składniki na krem: 

 250 ml śmietany  

kremówki 30% 

 40 g cukru 

 skórka i sok z 1,5 cytryny 

 4 listki mięty 

 25 g masła 

 3 jajka 

 20 g skrobi ziemniaczanej 

 



Krem: 

W moim ogródku  mam zasa-
dzoną miętę truskawkową, któ-
rej listeczki są bardzo małe, dla-
tego ja dodaję całą gałązkę do 
kremu. W przepisie pisze 4 list-
ki, warto wziąć je większe, po-
nieważ w początkowych  eta-
pach przyrządzania kremu bę-
dziemy je wyławiać. 

Śmietankę, połowę cukru (20 
g), masło, skórkę i sok  z cytry-
ny oraz listki mięty umiesz-
czam w mniejszym garnku. Za-
gotowuję składniki i wyciągam 
wtedy listki lub gałązkę mięty. 
W osobnej misce mieszam jajka 
z resztą cukru i skrobią ziem-
niaczaną. Teraz nastąpi połą-
czenie tych dwóch mas. 1/3 
masy cytrynowej wlewamy do 
masy jajecznej i energicznie 

mieszamy. Nie chce-
my, aby jajka się nam 
ścięły, dlatego dodaje-
my tylko 1/3. Zahar-
towaną już masę ja-
jeczną wlewamy do 
pozostałej masy cytry-
nowej. Cały czas mie-
szając, podgrzewamy 
całość aż do uzyska-
nia konsystencji budy-
niu. Przykrywamy 
folią spożywczą tak, 
aby ona dotykała ma-
sy,  pozwoli nam to 
uniknąć „kożucha” na 
wierzchu. Gdy uzna-
my, że krem jest bar-
dzo schłodzony  ubija-
my mikserem do uzy-
skania puszystej ma-
sy. 

Składanie całości: 

Krem można wykładać na tarta-
letki w dzień podania, ponieważ 
wcześniejsze nałożenie spowo-
duje zmiękczenie spodów. Ja 
krem przekładam rękawem na 
spody i wygładzam delikatnie 
łyżeczką. Na wierzch dodaję 
owoce. Ja dodawałam morele  
i brzoskwinie, układając z nich 
kwiaty, lub różne owoce, tak jak 
jest ukazane na zdjęciu. 

Sara 
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Odbywający się jesienią w na-
szym ZS Dzień Budowlańca 
kolejny już raz  zgromadził 
sporą publiczność i cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. 

Tor ninja przygotował P. Józef 
Panuś, pracownik techniczny 
naszego ZS, uczestnik dwóch 
edycji programu Ninja Warrior 
Polska, który kolejny raz pod-
czas szkolnych zawodów przy-
gotował i pierwszy przetesto-
wał tor ninja (w montażu po-
magali uczniowie klasy 3T3p). 

Swoich sił spróbowało aż 29 
uczestników z różnych klas (nie 
tylko budowlanych) wśród nich 
aż 4 dziewczyny, które wyka-
zały się odwagą  i kondycją, nie 
ustępując męskiej ekipie. 

Zwycięzcą toru ninja (czyli 
„Last Man Standing”) został 
Mateusz Makusek z klasy 3L2g, 
na drugim miejscu uplasował 
się Krystian Mika z 2L1p, nato-
miast trzecie miejsce zajął To-
masz Chlebda z 2T3p.  
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W drużynowym przeciąganiu 
liny bezkonkurencyjni okazali 
się uczniowie klasy 3EMg: Ka-
mil Chrast, Szczepan Cielecki, 
Michał Sawski i Kamil Piwo-
warczyk. 

Nagrody ufundowała Rada Ro-
dziców Zespołu Szkół, firma 
Komatsu i anonimowi sponso-
rzy a nad całością czuwał głów-
ny organizator zawodów, nau-
czyciel pracowni budowlanej  
Andrzej Pudlik. 

Fot.  Iza Mika i Michał Mróz, 

kl. 4T3 



 

W OBIEKTYWIE UCZNIÓW ZS 

Fot. Kacper Dudzik 


