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Wywiad  
z Panią Joanną  

Dudzik ,  
nauczycielką  
matematyki  

w Zespole Szkół  
im. ks. Józefa  

Tischnera  
w Dobczycach 

 
1.Jest pani absolwentką Zespołu 
Szkół? Jak wspomina Pani swoje 
szkolne lata? 
Tak, jestem absolwentką Zespołu 
Szkół. Ukończyłam tutaj Techni-
kum Elektroniczne. Lata spędzone 
w tej szkole wspominam bardzo 
miło. Kiedy przemierzam koryta-
rze lub wchodzę do różnych sal – 
przypominam sobie z kim dzieli-
łam ławkę, z kim miałam lekcje.  
A miałam fajnych kolegów i wspa-
niałych nauczycieli. Dodam jesz-
cze, że w tej szkole poznałam moje-
go męża .  
2. W Zespole Szkół w Dobczycach 
uczy Pani matematyki. Co najbar-
dziej Pani lubi w swojej pracy? 
Skąd wzięło się Pani zaintereso-
wanie naukami ścisłymi? 

Na początku mojej pracy uczyłam 
fizyki, a dopiero po kilku latach 
zaczęłam uczyć matematyki. Moje 
zainteresowanie naukami ścisłymi 
mam chyba w genach … po moim  

Tacie. Dziś, z perspektywy czasu, 
mogę śmiało powiedzieć, że na każ-
dym szczeblu mojej edukacji miałam 
najlepszych nauczycieli matematyki.  
A w swojej pracy najbardziej lubię to, 
że mogę być blisko młodych i że 
wciąż się czegoś nowego uczę … od 
swoich uczniów też. 

3. Jest Pani zaangażowana w akcje 
charytatywne. Na czym polegają te 
działania? 

W Wiśniowej kilkanaście lat temu 
powstało Stowarzyszenie Hospicyjne 
„Bądźmy Razem”. Jego działalność 
skupia się na pomocy ciężko chorym 
dzieciom i osobom dorosłym, w 
szczególności tym objętym domową 
opieką hospicyjną. I zrodził się taki 
pomysł, by dwa razy w roku  
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uczniowie klas gastronomicz-
nych pod fachowym okiem   
nauczycieli naszej szkoły przy-
gotowywali świąteczne wypie-
ki dla podopiecznych Stowa-
rzyszenia. Zazwyczaj są to bab-
ki i mazurki wielkanocne oraz 
pierniczki bożonarodzeniowe. I 
moją rolą jest, najogólniej mó-
wiąc, koordynacja współpracy 
naszej szkoły ze Stowarzysze-
niem. 

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

Cóż, bardzo lubię wykonywać 
różnego rodzaju rzeczy z papie-
ru. A przez ostatnich parę lat 
wpadłam w sidła scrapbookin-
guJ 

 

5. Jaka jest Pana ulubiona 

książka? Dlaczego warto ją 
przeczytać? 
Kiedyś, za namową pewnego 
Nastolatka, sięgnęłam po trylo-
gię pt. „Igrzyska śmierci” Su-
zanne Collins. Byłam i nadal 
jestem pod jej wrażeniem. Po-
kazuje ona, jak podejmowane 
przez główną bohaterkę decy-
zje wpływają nie tylko na życie 
jej i jej bliskich, ale również na 
przyszłość, w której wszystkim 
przyjdzie żyć. Powieść ta daje 
czytelnikowi dużo do myślenia. 
Dlatego warto ją przeczytać  



 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
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Kto czyta książki, żyje podwójnie  
Umberto Eco 

Jest nam bardzo miło poinformo-

wać tischnerowską społeczność, 

że biblioteka Zespołu Szkół im. 

ks. Józefa Tischnera w Dobczy-

cach wzbogaciła swój księgozbiór 

o nowe, atrakcyjne pozycje, zaku-

pione w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2021 – 2025. I Liceum 

Ogólnokształcące otrzymało 15 

tysięcy złotych na zakup nowości 

wydawniczych, elementów wy-

posażenia do biblioteki oraz reali-

zację działań promujących czytel-

nictwo (12 tys. to kwota wniosko-

wana z programu rządowego, 

natomiast 3 tys. stanowi wkład 

Starostwa Powiatowego w Myśle-

nicach). Na zakup książek prze-

z n a c z o n o  7 , 5  t y s .  z ł . 

Zakupiono 305 książek – litera-

turę piękną polską i obcą oraz 

lektury a także 7 nowych rega-

łów i 2 stoliki do czytelni. 
 

 

 

Argumentów przemawiających 

za rozwijaniem nawyków czytel-

niczych jest wiele. 
Kto czyta: 
•ma mniejsze problemy ze  
skupieniem uwagi 
•szybciej zapamiętuje nowe  
informacje 
• umie poprawnie wyrażać swoje 
myśli i uczucia 
• osiąga lepsze wyniki w nauce 
• powiększa swój zasób słownic-
twa 
• łatwiej kojarzy fakty 
• robi mniej błędów ortograficz-
nych 
 

           Bibliotekarze Zespołu 

Szkół im. ks. J. Tischnera  

w Dobczycach 



 

NPRC 2.0—DZIAŁANIA 
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W ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w naszej 

szkolnej bibliotece odbywał się cykl 

spotkań dla klas licealnych, obejmujący 

zapoznanie z nowościami zakupiony-

mi z funduszy projektu, dyskusję nt. 

zainteresowań czytelniczych oraz roz-

danie zakładek do książek promują-

cych czytelnictwo (dla rodziców  

i uczniów). 

Podczas lekcji bibliotecznych,  

promujących nowości,  zakupione 

przez bibliotekę szkolną, przeprowa-

dzono również konkurs „Trzy Pyta-

nia”, w którym nagrody wylosowali: 

Bartłomiej Moskal kl.1L1 

Damian Chwistek kl. 1L2 

Elżbieta Budzowska kl. 2L1p 

Oliwia Nowak kl. 2L2p 

Natalia Świebocka kl. 3L1g 

Jakub Kurowski kl. 3L1p 

Oliwia Hoduń kl. 3L2g 

Małgorzata koniczna kl. 3L2p 
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„Kartkówka z poezji 
online” 

Wyniki konkursu przygotowanego 
przez P. Justynę Dudzik "Kartkówka 
z poezji online": 
I miejsce - Piotr Windak 3L2g 
II miejsce - Dominik Sołtys 3L1p 
III miejsce Karolina Pęcek 3L1g 
Wyróżnienia: Emilia Lampa, Patry-
cja Słoboda, Kamila Gałka, Krzysztof 
Koper 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Młodzież czyta  

przedszkolakom" 

 
W br. szkolnym w ramach akcji 

"Młodzież czyta przedszkolakom", 

która jest prowadzona przy współ-

pracy z Samorządowym Przedszko-

lem nr 3 w Dobczycach tischnerow-

ska młodzież przygotowywała dla 

przedszkolaków nagrania bajek 

(inscenizacja i opracowanie 

graficzne). Za współpracę 

nagrodzone zostały Patrycja 

i Gabrysia z kl. 3L2g  oraz 

Sylwia z kl. 3L2p. 
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Zakładki 
W ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 nasza biblio-
teka przygotowała zakładki do ksią-
żek, promujące czytelnictwo, a także 
informujące o NPRC 2.0 i zachęcające 
do lektury. 
Jeżeli chcecie poznać powody, dla któ-
rych warto czytać książki oraz zapo-
znać się z nowym księgozbiorem,  
zakupionym ze środków programu, 
zapraszamy do biblioteki! 

Konkurs fotograficzny 

„Wiosna  

z książką” 

W przeprowadzonym przez  

nauczycieli bibliotekarzy kon-

kursie fotograficznym „Wiosna  

z książką” przyznano trzy wy-

różnienia: Darii Piątek z kl. 

3L2p, Natalii Kozak z kl. 3L1p  

i Roksanie Natanek z kl. 1L1. 



 

KONKURSY, KONKURSY…   SUKCESY  I  OSIĄGNIĘCIA  
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Pojechali, zagrali, zwyciężyli…  

nasi uczniowie zdobyli Mistrzo-
stwo  Powiatu w Powiatowej  

Licealiadzie Chłopców  w  piłce  
koszykowej w Myślenicach 

Zwycięski skład: 

Mykyta Esterlein, 3T3g 

Szymon Feliks, 3T1g 

Eric Jamka, 3t1g 

Jan Zabłocki, 4T1 

Filip Płatek, 4T1 

Dawid Bała, 2T1p 

Radoslaw Kasperek, 1T1p 

Jan Proszek, 1T2p 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY  
KONKURS  

INFORMATYCZNY 

dla uczniów klas szkół podstawowych  
z powiatu myślenickiego 

Wyniki konkursu: 

I miejsce: Zuzanna Pala,  Paulina Cielec-
ka, Szkoła Podstawowa w Stadnikach  

II miejsce: Jakub Gatlik, Szkoła Podsta-
wowa  w Jasienicy  

III miejsce Karol Szlachta, Bartosz Mitan, 
Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach 

Organizatorzy: nauczyciele przedmiotów 

informatycznych 

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej  
o ubezpieczeniach społecznych" 

1. Konrad Bodura 3Tp2 
2. Sara Sowa 3Tp2 
3. Maciej Róg 4I1 
Opiekun mgr Katarzyna Materek-

Reszka 

 

Międzyklasowy konkurs  
"Mistrz Savoir-vivre" 

1.  1LO2 ( w składzie: Joanna Dybeł, 
Martyna Firek, Emilia Przęczek) 

2.  3T3g (w składzie: Agnieszka Wier-
ciak i Dawid Wątroba) 

3.  3L2p (w składzie: Małgorzata Ko-
nieczna, Daria Piątek, Agnieszka Za-
rywska) 

Opiekunowie: wychowawcy klas 

 

Opiekunowie: mgr Tomasz Wójtowicz,  
mgr Piotr Godula  
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Przegląd piosenki świątecznej  
w językach obcych  

1. miejsce zajął zespół reprezentujący 
klasę 3Tp2 w składzie:  Sara Sowa,  
Bartłomiej Sawicki, Bartosz Łupiński, 
Janusz Kasprzyk oraz Michał Burnos 
Organizatorzy: nauczyciele języków 

obcych 
 
Powiatowy Konkurs Gastronomiczny 

„Kuchnia roślinna” 

1. miejsce zajęła Magdalena Motyka, 
potrawa „cukinia na bogato”; Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Sułkowicach 

2. miejsce - Michał Olesek, kl. 3TGp,  
potrawa „wellington z buraka”; Bran-
żowa Szkoła I Stopnia w Dobczycach 

3. miejsce - Monika Zadora, potrawa: 
„papryka faszerowana bakłażanem i 
serem feta”; Zespół Szkół Techniczno-
Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w 
Myślenicach 

4. miejsce – Dorota Mysza, potrawa 
„stek z kalafiora z ciecierzycą i musem 
selerowym duszony z oliwą pietrusz-
kową”; Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych im. Bohaterów 
Monte Cassino w Lubniu 

 

5. miejsce – Emilia Olszyniak, kl. 
3TGg;  potrawa „placek prowansal-
ski”;  Technikum nr 1 w Dobczy-
cach 

6. miejsce – Małgorzata Pałka, po-
trawa „tarta warzywna z serem z 
nerkowców”; Prywatne Technikum 
w Myślenicach 

organizatorki konkursu: mgr Teresa 

Calik, mgr Katarzyna Gaweł i mgr  

Katarzyna Mikos. 

 

Eliminacje okręgowe Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: 

w  profilu gastronomicznym naszą 

szkołę reprezentowała uczennica kl. 

3TGg Patrycja Piech. Opiekun –  

P. Joanna Brytan 

 

XXVI Ogólnopolski Konkurs Wie-

dzy Biblijnej dla uczniów szkół po-

nadpodstawowych – etap diecezjal-

ny. Naszą szkołę  reprezentował 

Kacper Ruśniok z kl. 2Tp3. Opie-

kun – P. Ewa Drozd 
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Z okazji pierwszego dnia wiosny  
w naszej szkole odbył się konkurs  

na bio-Marzannę. 

I miejsce zajęła klasa 2T2p 

 II miejsce klasa 1T1p 

III miejsce klasa 1L1p 

 

Powiatowy konkurs poezji  
i piosenki 3xM  

 Miłość- Młodość- Marzenia 

SZKOŁA PODSTAWOWA - POEZJA: 

1m - Renata Bajer (Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach, 

2m - Agata Klimala (Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Dobczycach) 

3m - Magdalena Bergel (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczy-
cach) 

wyróżnienie: Aleksandra Szczepańska 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży) 

SZKOŁA PODSTAWOWA - PIOSENKA: 

1m - Milena Gubała (Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Myślenicach) 

2m - Amelia Dziadkowiec i Gabriela Tyr-
puła (Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży), 

3m - Kornelia Pyrtek (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Myślenicach) 

SZKOŁA  ŚREDNIA - POEZJA 

1m - Emilia Przęczek (ZS Dobczyce) 

Drugiego i trzeciego miejsca nie przyzna-
no. 

wyróżnienie za własny tekst - Katarzyna 
Sala (ZS Dobczyce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA ŚREDNIA - PIOSENKA 

1m - Małgorzata Stalmach (ZS Dob-
czyce) 

2m - Julia Bieniek (ZS Dobczyce) 

3m - Zuzanna Węglarz (ZS Dobczyce) 

wyróżnienie za własny utwór - Kacper 

Gaś (ZS Dobczyce). 
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XVIII  POWIATOWE   ZAWODY  
MATEMATYCZNE  DLA SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH  

organizowane przez Zespół Szkół im. 
A. Średniawskiego w Myślenicach 
pod Patronatem Starosty Powiatu My-
ślenickiego. 

1. miejsce Sara Sowa, 3T2p 
2. miejsce Jakub Kupiec, 4T2 

 

Fot. Facebook szkoły 

Powiatowy Konkurs  
Fryzjersko - Kosmetyczny  

"Historia stylizacji" 

Podium zdobyły: 

1. Milena Kocyła i Marcelina Pajka 
(obie 3T3g) - Zespół Szkół Dobczyce 

2. Oliwia Kowal i Mariola Mucha (obie 
3T3g)  - Zespół Szkół Dobczyce 

3. Gabriela Bogacz i Magda Wójtowicz 
- ZS Gdów 

Organizatorki: nauczycielki  pracowni 

fryzjerskiej, P. Anna Markiewicz  

i P. Anna Gołębiowska 

 
Wojewódzki festiwal informatyczny 

"Projekt na szóstkę" 

5. miejsce w finale zajął uczeń kl. 3Tp1, 

Krystian Wierciak, który napisał i za-
prezentował program w języku py-
thon, pod nazwą "Golden teacher" 

Opiekun: P. Beata Dudek 
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„Mam zawód. Mam fantazję” 

Uczniowie z klasy 2T3p: Maciej 

Marciniak oraz Piotr Wojciech 

Kmiecik zdobyli  III miejsce  

w wojewódzkim konkursie 

„Mam zawód. Mam fantazję”  

w konkurencji VII: „Technik 

budownictwa w erze rozwiązań 

e n e r g o o s z c z ę d n y c h ” .  

Opiekun: P. Paulina Rozwa-

dowska 

 

 

 

 

Olimpiada  
Wiedzy i Umiejętności  

Budowlanych 

1. Mika Izabela Patrycja 4T3 

2. Skałka Sebastian Dawid 4T3 

3. Wierciak Agnieszka 3T3g 

Opiekun P. Andrzej Pudlik 

 

 

 

Zwolnieni z Teorii 

Gabriela Motyka, Karolina Kę-
dzior i Martyna Mielec  zostały 
finalistkami olimpiady Zwol-
nieni z Teorii  za realizację pro-
jektu społecznego Różowe tam-
polove i otrzymały międzyna-
rodowy certyfikat  zarządzania 
projektami wydany przez Pro-
ject Management Institute ATP. 

Opiekun P. Justyna Dudzik 
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W październiku 2021 r. w sali  
obrad Starostwa Powiatowego  
w Myślenicach, odbyło się uro-
czyste spotkanie, podczas które-
go starostowie wręczyli statuetki 
Prymusa oraz wyróżnienia dla 
najlepszych uczniów szkół po-
nadpodstawowych prowadzo-
nych przez Powiat Myślenicki. 

W tym roku Nagrodę Statuetkę 

Prymusa otrzymała również 

uczennica naszego Zespołu 

Szkół, Katarzyna Mastalerz, 

średnia ocen 5,5 – uczennica branżowej szkoły I stopnia w ZS w Dob-

czycach. 

W marcu na zaproszenie Małopolskiego 
Kuratora Oświaty P. Barbary Nowak 
nasi stypendyści uczestniczyli w uroczy-
stości wręczenia dyplomów Prezesa Ra-
dy Ministrów w sali Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. 

Kamil Malina, 2T2p 

Justyna Pawełek, 3L2p 

Patrycja Piech, 3TGg 

Patrycja Słoboda, 3L2g 

 Statuetka Prymusa 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 



 

DO ZOBACZENIA W POLSCE 
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Dzieje miejscowości sięgają XV 
wieku, kiedy nastąpiła lokacja 
Suchej za pozwoleniem księcia 
oświęcimskiego, Jana II. W dru-
giej połowie XVI wieku wieś 
stała się własnością Kaspra Ca-
stiglionego, , który przyjął na-
zwisko Suski. Postawił on rene-
sansowy, piętrowy dwór 
obronny na planie nieregular-
nego, wydłużonego prostokąta 
z alkierzem po stronie północno
-wschodniej. Po 1600 r. rozpo-
częto przebudowę dworu w 
renesansowy zamek. Powstała 
budowla na planie prostokąta z 
wewnętrznym dziedzińcem, z 
dwoma skrzydłami mieszkal-
nymi od południa i zachodu—
piętrowymi, nakrytymi wysoki-
mi dachami czterospadowymi, 
oraz z parterowym skrzydłem 
gospodarczym od północy. Od 
strony dziedzińca w skrzydłach 
mieszkalnych umieszczono 
krużganki filarowe na parterze 
i kolumnowe na piętrze. Posta-
wiono także wieżę zegarową w 
północno-zachodnim narożni-
ku. Od 1843 r. właścicielem re-
zydencji został Aleksander Bra-
nicki. Z jego inicjatywy zamek 
został wyremontowany, po-
wstało muzeum oraz okazała 
biblioteka słynąca z unikalnych 
zbiorów.  

Wojska niemieckie weszły do 
Suchej w 1939 roku. Wojna nie 
poczyniła wielkich zniszczeń 
zamku. Po remoncie budowla 
pełniła funkcje liceum, a w 
1974 r. stała się filią Państwo-
wych Zbiorów Sztuki na Wa-
welu. Obecnie mieści się tu 
m.in. Muzeum Miejskie Suchej 
Beskidzkiej, hotel i restauracja.  

Źródło: Najpiękniejsze zamki, pałace  
i dwory w Polsce, Marek Gaworski 

 

Zamek w Suchej Beskidzkiej  
woj. małopolskie, powiat suski, gmina Sucha Beskidzka 

Fot. Facebook 



 

Święto Patrona w Zespole Szkół 
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Uczestnicy konkursu poradzili 
sobie dostatecznie, a kilku spo-
śród z nich bardzo dobrze. I to te 
osoby zostały zwycięzcami kon-
kursu. Nie tylko wykazali się bar-
dzo dobrą znajomością faktów z 
biografii księdza Tischnera, ale i 
udało się im wyłapać sens myśli 
ujętej w pytaniu otwartym. 

Na rozdanie nagród zostali zapro-
szeni P. Starosta Józef Tomal i P. 
Wicestarosta Rafał Kudas. Nieste-
ty ze względu na napływ uchodź-
ców z Ukrainy do powiatu, nie 
byli w stanie wziąć udziału w roz-
daniu nagród. Nagrody uczestni-
kom, jak i zwycięzcom, ufundo-
wane przez Radę Rodziców ZS, 
wręczał Dyrektor szkoły P. Bogu-
sław Lichoń. 

Czas pomiędzy sprawdzaniem 
prac, a wręczaniem nagród, był 
wypełniony czytaniem tekstu 
„Historia filozofii po góralsku” ks. 
Tischnera przez ucznia naszej 
szkoły Norberta Worwę z kl. 1L1. 
Nie tylko pięknie, po góralsku po-
radził sobie z tekstem, ale i opo-
wiadał uczniom, tłumaczył słowa, 
które dla uczestników mogły być 
niezrozumiałe. Całą oprawę do-
pełnił wyjątkowy strój Norberta, 
który należy do Związku Podha-
lan i przyszedł na to szczególne 
wydarzenie ubrany w oryginalny 
strój góralski. Jego postawa, spo-
sób czytania tekstu został wyróż-
niony przez organizatorów i na-
grodzony książką. 

 

Gdy człowiek nie wie, co zrobić, 
sumienie mówi mu tylko jedno: 
"szukaj” ks. Józef Tischner 

Ksiądz Józef Tischner, ur. 12 mar-
ca 1931 r. w Starym Sączu, filozof, 
profesor w Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, najbar-
dziej popularny myśliciel i eseista 
katolicki w Polsce lat 90., od 10 lat 
jest Patronem dobczyckiego Ze-
społu Szkół. 

W dniu 11 marca 2022 r. odbył się 
w naszej szkole z okazji Dnia Pa-
trona – konkurs wiedzy o Patro-
nie. 

Organizatorami konkursu były: P. 
Jolanta Barańska, P. Agnieszka 
Piłat i P. Wioletta Wójcik-
Szewczyk, a w konkursie wzięło 
udział 37 osób. 

Celem konkursu było przybliże-
nie uczniom postaci patrona szko-
ły – księdza Józefa Tischnera. 

Uczestnicy konkursu zmierzyli się 

z testem wiedzy o patronie. Test 

nie był łatwy, myślę, że średnio 

trudny. Większość pytań było py-

taniami zamkniętymi, dwa pyta-

nia na zasadzie: uszereguj wyda-

rzenia chronologicznie, jak i jedno 

opisowe, gdzie uczniowie mieli 

rozwinąć myśl księdza Tischnera i 

wyjaśnić jej sens. Za to ostatnie 

pytanie można było zdobyć naj-

większą ilość punktów. 
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Wyniki konkursu: 

I miejsce w konkursie zajęła Wiktoria Rychlik z klasy 1L1p 

II miejsce zajęła Roksana Natanek, także z klasy 1L1p 

III miejsce zajęła Monika Mazanek z klasy 2L1p, a IV Dawid Pajka  
z klasy 1L2p. Bój między 3. a 4. miejscem był bardzo wyrównany  
i nieznaczna różnica zaważyła o podium. 

Osoby, które zajęły od 1. do 4. miejsca zostały nagrodzone  
książkami ks. Tischnera albo o księdzu Tischnerze i płytą z muzyką 
na podstawie jego tekstów. 

Ks. Tischner to postać wyjątkowa. Nie tylko wybitny filozof, ksiądz, 
ale przede wszystkim człowiek. Był  otwarty na ludzi, na zmiany  
w Kościele. Wychowawca młodzieży, dzieci, nauczyciel dorosłych, 
wykładowca, którego mottem było: przede wszystkim, nie zanu-
dzić. Tak też pisał i opowiadał, ciekawie, barwnie, nieraz wplatając 
różne anegdoty o góralach. Warto go znać, warto czytać, pamięć  
o nim jest żywa i warto ją pielęgnować. 

 

                                                                                         Jolanta Barańska 



 

Narodowe Święto  Konstytucji 3 Maja 
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„Naród, który nie zna swojej przeszłości, 
umiera i nie buduje przyszłości” 

Jan Paweł II 

 

Piękne chwile przeżywała społeczność 
dobczyckiego Zespołu Szkół im. ks. J.  

T i s c h n e r a  p o d c z a s  u r o c z y s t e j  a k a d e m i i  
z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, zorganizo-
wanej na terenie boiska szkolnego. Przepiękne i wzruszające 
wykonanie Tańca z Flagami, recytacje wierszy Karola Wojty-
ły i Tadeusza Różewicza przez uczniów kl. 2Tp1 Piotra 
Kraszczyńskiego i Maksymiliana Dońca, stylizacje historycz-
ne prowadzących, Weroniki Leśniak (2Tp1) i Bartosza Skuzy 
(2Tp2),  patriotyczny mazurek i ciastka w kształcie Polski  
a także  kluczowy moment, czyli odtańczenie poloneza 
przez kilkuset reprezentantów poszczególnych zespołów 
klasowych ZS – wszystko to złożyło się na świąteczny na-
strój wydarzenia. 

 



 

50. Akcja Honorowego Krwiodawstwa 

STR. 18 NIECODZIENNIK NR 37 

18 marca  br. w naszym Zespole 
Szkół im. ks. Józefa Tischnera, 
miała miejsce jubileuszowa, 50. 
Akcja Honorowego Krwiodaw-
stwa, zainicjowana 19 lat temu, 
26 marca 2003 r. przez wicedy-
rektor ZS, nauczycielkę chemii, 
P. Jadwigę Nawrocką. Obecnie 
społeczność „Tischnera” znów 
nie zawiodła, podczas jubileu-
szowej akcji  krwiodawstwa  
zgłosiło się 48 osób, a krew od-
dało 36 dawców – zebrano 16,2 
l krwi. W ciągu 50 dotychczaso-

wych akcji oddawania krwi w 
ZS zebrano łącznie 949,2 l tego 
bezcennego płynu.  

Opiekę nad akcją oddawania 

krwi sprawowali jak zawsze 

organizatorzy: P. Ewa Mikołaj-

czyk, P. Jacek Mikołajczyk i P. 

Danuta Ścibor, którzy dziękują 

wszystkim krwiodawcom i za-

praszają na kolejną AHK w na-

szym Zespole Szkół. 
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W zielonej szkole udział 
wzięli uczniowie z klas 
1 T G F ,  1 T 3 p ,  2 T 1 p  
i 2T2p  

 
Obóz klasy mundurowej 3l1p w Tresnej 

Zielona szkoła w Camp Drawa nad Jeziorem 
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Zakończenie roku szkolnego klas matural-
nych oraz wręczenie certyfikatów klasom 
mundurowym I Liceum Ogólnokształcącym  
w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera  
w Dobczycach  

 

Najlepsi z najlepszych 

 POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 




