


 

DZIEŃ DOBRY! 
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Ten semestr jest wyjątkowo krótki, a dla osób, które były na prakty-

ce, jeszcze szybciej przeminął. W czasie jego trwania obchodziliśmy 

104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególnie  

w tym roku to święto powinno mieć dla nas znaczenie, gdyż jeste-

śmy świadkami walki naszych sąsiadów o swoją własną niepodle-

głość. Zbliżamy się ku początkowi kalendarzowej zimy, choć mieli-

śmy już kilka śnieżnych dni. Podejrzewam, że większość osób  

wyciągnęła już zimowe kurtki, buty, czapki i szaliki. Mam nadzieję, 

że taka ładna zimowa pogoda utrzyma się nam do Swiąt i będziemy 

mogli cieszyć się ze śniegu na gwiazdkę. Liczę, że listy do świętego 

Mikołaja zostały już napisane oraz doręczone, aby na każdego  

czekał mały upominek. Ja list już napisałam a także rozpoczęłam 

sezon na wieczorne czytanie książek przy herbacie z miodem.  

Sara Sowa 

 



 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ IM. KS. JÓZEFA  TISCHNERA   
W  DOBCZYCACH 
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Rok szkolny 2022/2023 

W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce funkcjonują 3 szkoły: 

I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ra-
townicza i klasa strażacka) 

Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektro-
nik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności) 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektryk, elektro-
nik,elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa) 

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 418 uczniów, 

którzy podejmą naukę w 13 oddziałach klas pierwszych.  Łącznie bieżący 

rok szkolny rozpocznie w naszym Zespole 1180 uczniów w 40 oddziałach. 
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NASI NAUCZYCIELE 
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Wywiad  
z Panem Adamem 
Kapturkiewiczem,  

nauczycielem historii 
w Zespole Szkół  

im. ks. Józefa  
Tischnera  

w Dobczycach 

 

 

1.W Zespole Szkół w Dobczycach 

uczy Pan historii. Co najbardziej 

Pan lubi w swojej pracy? 

Praca nauczyciele jest specyficzna, 

bo efekty mojej pracy bywają róż-

ne. Zazdroszczę np. budowlańcom. 

Przychodzą na pusty plac, jak go 

opuszczają, widzą efekty swojej 

pracy. Ja staram się dostrzegać każ-

de, nawet najmniejsze osiągnięcie 

uczniów.  Plusem mojej pracy jest 

kontakt z młodzieżą i możliwość 

wpływania na jej wychowanie. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę  

z tego, że z tym bywa różnie,  

ale cieszą mnie zmiany, jakie za-

chodzą w uczniach.   

Poza tym kontakty z młodzieżą po-

wodują, że mniej odczuwam upły-

wający czas, wewnętrznie czuję się 

dużo młodszy niż metrykalnie. 

Kontakty z nimi to swoista transfu-

zja energii, radości z życia. Często 

na lekcjach świetnie się bawię,  

bo moi uczniowie podczas swoich 

odpowiedzi dostarczają mi niezapo-

mnianych wrażeń. Czytając ich 

sprawdziany czy kartkówki, czasa-

mi nie wiem, czy się śmiać, czy pła-

kać. Muszę jednak przyznać, że nie 

zamieniłbym tej pracy na żadną in-

ną.  
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2. Czy w życiu przydaje się Pa-
nu dobra znajomość historii? 
 
W życiu bardzo często przydaje 
mi się znajomość historii. Dużo 
łatwiej jest zrozumieć zacho-
dzące zmiany, oceniać je samo-
dzielnie, nie korzystając  
z ”życzliwych” porad mediów. 
Łatwiej mi zrozumieć, znając 
historię, toczące się u nas spory 
polityczne. Łatwiej mi też  ra-
cjonalnie ocenić zmiany poli-
tyczne, konflikty oraz zagroże-
nia z nich wynikające. 
 
 
3. Był Pan jednym z organiza-

torów Akademii z okazji Świę-
ta Niepodległości. Jak wygląda 
organizacja takiej uroczystości, 
czy młodzież naszej szkoły 
chętnie się zaangażowała w to 
przedsięwzięcie? 
 
Muszę przyznać, że jestem zbu-
dowany postawą młodzieży, 
nie było żadnego problem  
ze znalezieniem chętnych  
do udziału w akademii. Nasi 
uczniowie mają różnorakie 
zdolności, a udział w akade-
miach, uroczystościach szkol-
nych pozwala im je rozwijać. 
Praca z nimi była dla mnie 
przyjemnością. Mam nadzieję, 
że oni mają podobne odczucia. 
 

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

Mam różnorakie zainteresowa-
nia, ale  z racji wykonywanej 
pracy najwięcej czasu poświę-
cam na aktywny wypoczynek. 
Jazda na rowerze, gra w tenisa, 
wycieczki w góry, piłka nożna 
oraz czytanie. 
W zimie narty a jesienią grzyby, 
mogę godzinami chodzić po le-
sie, nic tak nie odpręża i nie 
uspokaja. 
 
5. Jaka jest Pana ulubiona 
książka? Dlaczego warto  
ją przeczytać? 
 
 Przeczytałem w swoim życiu 
mnóstwo książek, wiadomo  
z wiekiem zmieniają się zainte-
resowania. Poleciłbym 4 pozy-
cje: „Chłopców z Placu Broni” 
Ferenca Molnara, „Kolumbowie. 
Rocznik 20” Romana Bratnego, 
„Cień wiatru” Carlosa Ruiza Za-
fona oraz  „ Miłość w czasach 
zarazy” Gabriela Garcii Marque-
za. Nie powiem, dlaczego warto 
je przeczytać, każdy, kto po nie 
sięgnie, sam sobie odpowie na 
to pytanie. Mam nadzieję, że 
bardzo nie przynudzałem. Po-
zdrawiam wszystkich Czytelni-
ków. 
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PORTUGALIA  POWER 

W połowie października miał 
miejsce tygodniowy wyjazd 
uczniów Zespołu Szkół do Portu-
gal i i  w ramach pro jektu 
„Ponadnarodowa mobilność 
uczniów”. 

Celem programu był udział 
uczniów ZS w warsztatach,  
poświęconych podkreśleniu  
znaczenia wspólnej Europy na 
gruncie lokalnym oraz zapoznanie 
ich z kulturą portugalską oraz 
przedstawienie kultury polskiej 
rówieśnikom ze szkoły przyjmują-
cej w  Viseu w Portugalii. 

20 uczniów z naszego Zespołu 

Szkół wraz z 4 opiekunami 

(nauczycielami ZS) wzięło udział  

w przedsięwzięciu pn. „Różni kul-

turowo w zjednoczonej Europie”, 

realizowanym w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność 

uczniów”, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego.  

 Koordynatorem projektu była 
germanistka ZS  Aleksandra Szu-
miec, a opiekunami anglistka 
Wioletta Perzanowska, nauczy-
cielka geografii Agnieszka Piłat 
oraz nauczyciel pracowni bu-
dowlanej Andrzej Pudlik. 

Przed wyjazdem młodzież, która 

zakwalifikowała się do projektu 

w drodze rekrutacji, uczestniczy-

ła w kilkudniowych zajęciach, 

szkoleniach i warsztatach, mają-

cych przygotować ich do pobytu 

w Portugalii. Uczestnicy mieli  

np. zajęcia z psychologiem oraz 

poznawali Portugalię na zajęciach 

z geografii. Podczas pobytu  

w Portugalii młodzi ludzie bar-

dzo intensywnie i aktywnie spę-

dzali czas, szkoląc się, uczestni-

cząc w różnorodnych warszta-

tach, jak również zwiedzając za-

bytki i  atrakcyjne miejsca,   
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bawiąc się i integrując z portugalską 
młodzieżą. Tischnerowscy uczestnicy 
projektu m.in. brali udział we wspól-
nych lekcjach razem z portugalskimi 
uczniami (np. geografia, lekcja o służ-
bie zdrowia i o zbilansowanym żywie-
niu, zajęcia plastyczne), ucząc się zwro-
t ó w  w  j ę z y k u  p o r t u g a l s k i m  
i  zawierając znajomości. Uczestniczyli 
również w spotkaniach z uczniami, 
którzy niedawno przeprowadzili się do 
Portugalii a są m.in. z Kolumbii, Ar-
gentyny, Wenezueli, Francji, Szwajca-
rii, Niemiec, Anglii i Ukrainy. Nasza 
zdolna młodzież oprócz zajęć eduka-
cyjnych angażowała się we wspólne 
zabawy, rozwijając swoje umiejętności 
plastyczne (malowanie, szkicowanie, 
w y s z y w a n i e … )  i  s p o r t o w e 
(rozgrywanie meczu Polska – Portuga-
lia, taniec…).    Pracowicie spędzony 
czas zakończyło uroczyste wręczenie 
certyfikatów uczestnictwa w progra-
mie POWER. 

Udział w programie był dla uczniów 

okazją do podniesienia i doskonalenia 

kompetencji i umiejętności języko-

wych, dał możliwość poszerzenia  

horyzontów, poznawania kultury, oby-

czajów i otwarcia się na relacje z ludź-

mi o różnym sposobie bycia, odmien-

nych poglądach i zwyczajach, co miało 

wpływ z kolei  na kształtowanie posta-

wy otwartości, tolerancji i szacunku 

oraz budowania relacji z ludźmi. 

Uczestnictwo w projekcie wzmocniło 

w nich także poczucie przynależności 

do wspólnoty europejskiej.       
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Program ten, częściej nazywany 
w murach naszej szkoły mianem 
„Portugalia Power” był projektem 
realizowanym przez Zespół Szkół 
w Dobczycach w dniach 09.10 – 
14.10 2022 roku z Funduszy Euro-
pejskich, a jego głównym celem 
było zapoznanie uczniów z kultu-
rą portugalską oraz przedstawie-
nie kultury polskiej rówieśnikom 
ze szkoły przyjmującej w Viseu  
w Portugalii. 
Jako jeden z uczestników projek-
tu, który udał się w podróż na 
drugi kraniec Europy i smakując 
kultury portugalskiej, wypełnił 
założenia programu, chciałbym 
krótko podzielić się przebiegiem 
całego projektu. 
Wszystko rozpoczęło się pod ko-
niec maja bieżącego roku, kiedy 
to przez dwuetapową rekrutację, 
która składała się z egzaminu pi-
semnego z języka angielskiego 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej, 
wyłoniono dwudziestu uczniów, 
którzy już wtedy mogli powoli 
szykować się na daleką podróż. 
W niedzielę, dnia 09.10 po mnó-
stwie przebytych zajęć przygoto-
wawczych i ostatnich załatwio-
nych formalnościach, wraz z czte-
rema opiekunami, w których 
skład wchodzili: Pani Aleksandra 
Szumiec, Pani Wioletta Perza-
nowska, Pani Agnieszka Piłat 
oraz Pan Andrzej Pudlik, wylecie-
liśmy z Polski o godzinie 6.00  
i bezproblemowo znaleźliśmy się 
kolejno w Monachium i samym 
Porto o godzinie 10:20 czasu lo-
kalnego. 

Nasza tygodniowa przygoda  
w Portugalii rozpoczęła się od 
bardzo długiego, wyczerpujące-
go zwiedzania jednego z naj-
większych i najpiękniejszych 
miast tego państwa, czyli Porto. 
Przepiękne widoki, skierowane 
na barwne kamienice, masowo 
ozdabiane wzorzystymi kafelka-
mi, słynny most Ludwika I, rze-
kę Dureo, Wieże Kleryków, 
zwiedzanie dworca Sao Bento, 
przechadzanie się cienkimi, stro-
mymi uliczkami i mnóstwo in-
nych równie cudownych tury-
stycznych atrakcji nieustannie 
zachwycało nas wszystkich  
i wprawiało w przeogromny po-
dziw, który utrzymuje się nawet 
do teraz na każde, chociażby 
najmniejsze wspomnienie. 
Poza samym zwiedzaniem, 
dzięki Pani przewodnik, która 
towarzyszyła nam w samym 
Porto, dowiedzieliśmy się także 
dużo odnośnie kultury, tradycji, 
historii oraz kuchni Portugalii,  
z których ten ostatni element 
poznaliśmy najlepiej jak się tyl-
ko dało, czyli przez skosztowa-
nie słynnej i przepysznej france-
sinhy. 
Pod koniec dnia, udaliśmy się 
autobusem w głąb Portugalii,  
do spokojnego i prześlicznego 
miasteczka Viseu, gdzie finalnie 
zakwaterowaliśmy się i spędzili-
śmy tam następne, najpiękniej-
sze dni naszej podróży. 
 

 

 „Różni kulturowo w zjednoczonej Europie” 



 
STR. 9 NIECODZIENNIK NR 38 

Tak samo jak w przypadku Porto, 
obcowanie w tym mieście zaczęli-
śmy od długiego zwiedzania i błą-
dzenia po ślicznych ulicach bardzo 
różniących się od tych dobrze nam 
znanych w Polsce, ale tym razem 
największą atrakcją wcale nie były 
rynki, pomniki, czy też zamki i ka-
tedry położone w centrum miasta 
na wysokim wzgórzu, z którego 
widok był wręcz oszałamiający,  
a wizyta w szkole, która była głów-
nym celem naszych codziennych 
w y p r a w . 
Szczerze mówiąc, to prawdziwa 
magia wyjazdu rozpoczęła się  
w momencie, kiedy rozpoczęliśmy 
nasze pierwsze lekcje w portugal-
skiej szkole i poznaliśmy pierw-
szych znajomych, którzy bardzo 
chętnie spędzali z nami każdą 
możliwą, wolną chwilę ucząc nas 
języka ( nie zawsze tego przyzwoi-
tego ), zaznajamiając z kulturą, sys-
temem nauczania i po prostu roz-
mawiając o czym wlezie ,jak gdyby 
byli oni grupką osób spotkanych  
w naszym Zespole Szkół na koryta-
rzu. Mimo wielu różnic, dystansu 
dzielącego nasze kraje, czy też ję-
zyka, okazało się, że jesteśmy zu-
pełnie tacy sami i w środku kon-
wersacji fakt rozmawiania z obco-
krajowcem, całkowicie zanikał. Sa-
me lekcje, które za każdym razem 
odbywały się z inną klasą, przybie-
rały zawsze bardzo zabawy i przy-
jazny ton, także zajęcia z wiedzy  
o geografii Portugalii, systemie na-
uczania, opiece zdrowotnej, języ-
ku, itd. nawet na chwilę nikogo  
z naszej dwudziestki nie zanudzi-
ły, a wręcz okazały się jednymi  
z najlepszych lekcji w naszym ży-
ciu. 

Poza „wykładami” w salach lek-
cyjnych przygotowane zostały 
także dla nas lekcje z gotowania 
tradycyjnych potraw, tańca, któ-
ry okazał się najbardziej wyczer-
pującym wydarzeniem całej wy-
cieczki, malowania oraz integra-
cji z obcokrajowcami, którzy nie-
dawno pojawili się w tejże szkole 
z różnych zakątków świata. 
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Te pięć dni, które spędziliśmy  
w Viseu były czasem bardzo in-
tensywnym i pełnym pięknych 
chwil do granic możliwości, ale 
jak to się mówi, „wszystko co do-
bre, szybko się kończy”, tak, że 
zanim się obejrzeliśmy, już musie-
liśmy się żegnać z mnóstwem no-
wych znajomych, których bardzo 
polubiliśmy i za nic nie chcieli-
śmy pozostawiać. Po ceremonii 
odebrania certyfikatów i czułych 
pożegnaniach, które aż wyciskały 
łzy, udaliśmy się w drogę powrot-
ną do Porto, gdzie spędziliśmy 
ostatnią noc w Portugalii. 
Jako że pierwszego dnia w Porto, 
byliśmy w mieście tylko do wie-
czora, dopiero ostatniego dnia do-
znaliśmy pełnego zachwytu mia-
stem, które nocą stawało się jesz-
cze piękniejsze w blasku ulicz-
nych lamp i światła księżyca. 
Ostatecznie w nocy 15.10 taksów-
kami spod hotelu udaliśmy się na 
lotnisko i finalnie pożegnaliśmy 
tak bardzo pokochaną przez ten 
t y d z i e ń 
Por t ug a -
lię. 
 

Projekt w momencie przylotu na 
lotnisko w Balicach dobiegł koń-
ca, a my zaopatrzeni w nową 
wiedzę, doświadczenia i niesa-
mowite wspomnienia powrócili-
śmy do naszych domów tęsk-
niąc za wszystkim co pozostawi-
liśmy na półwyspie Iberyjskim. 
 
Serdecznie zapraszam na stronę 
Portugalia Power na facebooku, 
gdzie przez cały okres trwania 
wycieczki, publikowane były 
zdjęcia i relacje z projektu, które 
z pewnością o wiele bardziej, niż 
słowne opisy pozwolą zrozu-
mieć nasz zachwyt i magię tej 
niezapomnianej podróży. 
 
 

Maksymilian Doniec 
 



 

Wrażenia uczestników z kl. 3T2p: 
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Będąc w Portugalii mieliśmy 

szansę zapoznać się z tamtejszą 

kulturą. Udało nam się spróbo-

wać wielu tradycyjnych dań, 

takich jak francesinha czy bifa-

na. Próbowaliśmy także ryb 

oraz tradycyjnych deserów – 

pasteis de Nata oraz bolas de 

berlim. Szczególnie smakowały 

nam desery. Mieliśmy okazje 

zwiedzić dwa piękne miasta – 

malownicze Porto i spokojne 

Viseu. Zobaczyliśmy masę 

atrakcji, zabytków i poznaliśmy 

historię miast. Zachwyciło nas 

Viseu swoim spokojem i ziele-

nią. Poznaliśmy tradycyjne tań-

ce narodowe oraz nauczyliśmy 

się podstawowych zwrotów po 

portugalski. Uczestniczyliśmy 

w zajęciach w lokalnej szkole, 

ucząc się historii, angielskiego 

albo nawet sztuki, podczas któ-

rych rysowaliśmy, szyliśmy, 

kleiliśmy itp. Próbowaliśmy 

również obiadów w szkolnej 

stołówce. Udało nam się także 

poznać i zaprzyjaźnić z tamtej-

szą młodzieżą, m.in. rozegrali-

śmy mecz piłki nożnej 

(wygrany przez nas 8:3). Jeste-

śmy bardzo zadowoleni z po-

bytu w Portugalii, prócz pamią-

tek przywieźliśmy dużo wspo-

mnień oraz nowych umiejętno-

ści i doświadczeń. 
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11 listopada to wyjątkowy  
i ważny dzień dla każdego Po-
laka. To święto państwowe, ob-
chodzone corocznie dla upa-
miętnienia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę w 1918 
roku. Tradycją związaną z 11 
listopada jest wywieszanie 
flag,  udział w uroczystych ob-
chodach. 
W 1795 roku miał miejsce III 
rozbiór, w którym wzięły 
udział trzy kraje – Austria, Pru-
sy i Rosja. Polska zniknęła z 
map Europy na 123 lata. Dopie-
ro w 1918 roku, w związku z 
korzystną dla Polaków sytuacją 
polityczną możliwe było odzy-
skanie niepodległości. 
W listopadzie Warszawa była 
jeszcze pod panowaniem Nie-
mieckim, ale dużą rolę ogrywa-
ła Rada Regencyjna – organ 
władzy Królestwa Polskiego, 
która już  23 października 1918 
roku powołała rząd Polski. 
W związku z upadkiem Austro-
Węgier 28 października 1918 
roku w Krakowie (który był 
pod zaborem Austriackim) 
ogłoszono Polską Komisję Li-
kwidacyjną (PKL) i rozpoczęto 
formować władze Polskie na 
terenie Galicji. 
W nocy z 6 na 7 listopada w Lu-
blinie został powołany Tymcza-
sowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej, na którego czele stanął 
Ignacy Daszyński. Tzw. rząd 
Lubelski rozwiązał Radę Re-
gencyjną. 

11 listopada rząd Ignacego Da-
szyńskiego przekazał władzę 
Józefowi Piłsudskiemu. 
Naczelnikiem Państwa w la-
tach 1918-20, a później pierw-
szym marszałkiem Polski był 
Józef Piłsudski. 
Za Ojców Niepodległości uwa-
ża się: Józefa Piłsudskiego, Ro-
mana Dmowskiego, Ignacego 
Paderewskiego, Wincentego 
Witosa, Ignacego Daszyńskie-
go, Wojciecha Korfantego i Jó-
zefa Hallera. 
Walki związane z ustalaniem 
granic Polski trwały do 1921 
roku. 
Smutnym, ale rzeczywistym 
faktem jest to, iż duża część 
rodowitych Polaków nawet 
nie wie, co to za święto, na 
czym ono polega i jak w ogóle 
powstało. Mimo wszystko fla-
gi u tych osób zostały powie-
szone.  

Oprac. Iza 

 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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W programie zostały zaprezento-
wane wiersze i pieśni patriotyczne 
oraz żołnierskie, m.in. Rota, 
Pierwsza Brygada, Wojenko, wo-
jenko, Rozkwitały pąki… a całość 
spotkała się z życzliwym przyję-
ciem przez zgromadzoną publicz-
ność. Zgromadzona w RCOS-ie 
społeczność uroczyście ale też ra-
dośnie i z optymizmem obchodzi-
ła święto, składając hołd tym, co 
przed laty wywalczyli nam wolną 
Polskę.            

W środę, 9 listopada, społecz-
ność Zespołu Szkół  świętowała 
104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W uro-
czystej okolicznościowej akade-
mii, która miała miejsce w dob-
czyckim RCOS-ie, przygotowa-
nej przez polonistkę P. Annę 
Stożek i nauczyciela historii P. 
Adama Kapturkiewicza, uczest-
niczyli zaproszeni goście, m.in. 
przedstawiciele  Rady Rodzi-
ców ZS oraz placówek kultural-
no-oświatowych, dyrektorzy 
dobczyckich szkół podstawo-
wych P. Justyna Dudzik i P. 
Aleksander Płoskonka. 

W widowisku,  łączącym fakty 
z historii Polski z piosenką  
i wierszem wystąpiła utalento-
wana tischnerowska młodzież, 
która zabrała zgromadzoną pu-
bliczność w podróż w czasie do 
listopadowych dni 1918 roku, 
podkreślając znaczenie odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości. W inscenizacji wystąpili 
uczniowie z różnych klas:  
z 2L1, 2L2, 2T1p, 2T2p, 4TGg 
oraz 4L2p, do występu muzycz-
nego dołączył także pracownik 
Zespołu Szkół P. Józef Panuś.  

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ 

AKADEMIA 

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy  



 

VII FESTIWAL ZAWODÓW  
W ZESPOLE SZKÓŁ 
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W ostatnich 
dniach paź-
dziernika br. 
w naszym 
Z e s p o l e 
S z k ó ł  
w Dobczy-
cach odbył 
się VII Festi-
wal Zawo-
dów, połą-
czony z pro-
mocją naszej 
p l a c ó w k i , 

koordynowany przez kierowni-
ka szkolenia praktycznego,  
P. Pawła Słowika oraz kierow-
nika warsztatów szkolnych,  
P. Pawła Kniaziowskiego. 
W przedsięwzięcie była rów-
nież zaangażowana Dyrekcja 
ZS, zespół ds. promocji szkoły 
oraz szerokie grono nauczycieli 
i młodzieży „Tischnera”, zabez-
pieczająca imprezę klasa 2L1p. 
Festiwal był imponującym, cie-
kawym wydarzeniem, które w 
nietuzinkowy sposób zaprezen-
towało ofertę edukacyjną na-
szego Zespołu Szkół oraz ob-
szar działalności gospodarczej 
naszego regionu. 

Podczas bieżącego Festi-
walu Zawodów gościliśmy 
m.in.  Starostę Powiatu Myśle-
nickiego P. Józefa Tomala, Wi-
cestarostę P. Rafała Kudasa, 
Burmistrza Gminy i Miasta  

Dobczyce P. Tomasza Susia,  Dy-

rektor Urzędu Pracy w Myśleni-

cach  P. Izabelę Cygan-

Młynarczyk, Wicedyrektor P. Re-

natę Przałę oraz przedstawicieli 

Młodzieżowego Centrum Karie-

ry z Myślenic. Na sali gimna-

stycznej zaprezentowały swoje 

stoiska firmy, które współpracują 

ze szkołą:  Sigma-Elektro Sp.  

z o.o., Herz, Glamox NT, Wawel, 

Alpha-Technology, KLGS, Elek-

tro-Montek, Dom Chleba. Przed-

stawiciele tych firm prowadzili 

prezentacje dla uczniów klas 

drugich, trzecich i czwartych na-

szego Zespołu Szkół. Na auli od-

bywały się spotkania z ósmokla-

sistami ze szkół podstawowych 

w Dobczycach (nr 1 i nr 2),  

z Brzączowic, Kornatki,  Nowej 

Wsi, z Dziekanowic, Wiśniowej, 

ze Stadnik, z Czasławia, Glicho-

wa oraz z Drogini. Uczniowie 

mieli okazję wysłuchać prezenta-

cji poświęconej naszej szkole, 

spotkać się z przedstawicielką 

Urzędu Pracy w Dobczycach,  

P. Iwoną Urbaniak oraz wziąć 

udział w wybranych przez siebie 

warsztatach zawodowych w jed-

nej z sześciu zaproponowanych 

branży. 
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Festiwal Zawodów jak zawsze 
spełnił swoje zadanie, m.in.  
została zacieśniona współpra-
ca między ZS a zakładami pro-
dukcyjnymi, młodzież miała 
okazję poznać oferty pracy po-
szczególnych firm, jak również 
możliwość rozmowy i bliższe-
go kontaktu z szefami po-
szczególnych zakładów a tak-
że uzyskać wyczerpujące in-
formacje i pomoc w określeniu 
swojej ścieżki kariery zawodo-
wej. Uczniowie z okolicznych 
szkół podstawowych nato-
miast mieli możliwość zapo-
znać się z charakterem naszej 
placówki i bogatą ofertą. 

W przygotowanie VII Festiwalu 

Zawodów i przeprowadzenie 

warsztatów dla uczniów klas 

ósmych zaangażowanych było 

wielu nauczycieli i uczniów, 

którzy z prawdziwą pasją opo-

wiadali o swoich kierunkach 

kształcenia, a przede wszyst-

kim prezentowali praktyczne 

umiejętności, jakie nabywają na 

zajęciach.  

Niezależnie od rodzaju wybra-
nych przez siebie zajęć warszta-
towych nasi goście mieli okazję 
nie tylko do obserwowania 
swoich starszych kolegów w 
akcji, ale także do aktywnego 
włączenia się w wiele ćwiczeń 
praktycznych. 

W sumie w VII Festiwalu Za-

wodów wzięło udział 325 

uczniów klas ósmych z Dob-

czyc i okolicy, którzy uczestni-

czyli w zajęciach warsztato-

wych w następujących bran-

żach: elektryczno-elektroniczna 

- 30 osób, mechatroniczna - 47 

osób, informatyczna - 33 osoby, 

budowlana - 63 osoby, fryzjer-

ska - 39 osób, gastronomiczna - 

113 osób.  
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We wrześniu w naszym Zespole 
Szkół został otwarty największy 
w Powiecie Myślenickim tor 
przeszkód, połączony z siłownią 
zewnętrzną. Uroczystość odby-
wała się z udziałem zaproszo-
nych gości, m.in. przedstawiciela 
Starostwa Powiatowego wicesta-
rosty Rafała Kudasa oraz burmi-
strza GiM Dobczyce Tomasza 
Susia. W roli gości honorowych 
pojawili się i sprawdzili tor zna-
ni z programu Ninja Warrior 
Polska, absolwent naszego Ze-
społu Szkół Sebastian Kasprzyk  
i Józef Panuś, pracownik ZS. 

Podczas uroczystości odbywały 
się również  Drużynowe Mi-
strzostwa Powiatu Myślenickie-
go Szkół Ponadpodstawowych o 
Puchar Starosty Myślenickiego w 
pokonaniu ścieżki sprawnościo-
wej, w których nasza drużyna 
uplasowała się na 2. miejscu po 
ZSTiE z Myślenic. 

Inwestycję sfinansował Powiat 
Myślenicki ze środków Polskie-
go Ładu, miejsce będzie służyć 
młodzieży naszego Zespołu 
Szkół oraz mieszkańcom Dob-
czyc  

Otwarcie obiektu sportowo-rekreacyjnego 

przy naszym Zespole Szkół 
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Pod koniec września w naszym Zespole 
Szkół zostały zorganizowane tradycyjnie 
doroczne zawody STRONG BUILDER. 
Uczniowie klas budowlanych zmagali 
się nie tylko z przeciąganiem liny, mieli 
również za zadanie pokonać kilka in-
nych  konkurencji, przygotowanych 
przez nauczycieli pracowni budowlanej, 
m.in. przelewanie wody, wieża z maka-
r o n u ,  m ł o t  T h o r a … 
Tegoroczne zawody Strong Builder 
2022 wygrała reprezentacja klasy 1TBF, 
w składzie: Julia Zając, Jamróz Seba-
stian, Krzysztof Oliwa, Przemysław Su-
der; drugie miejsce zajęła kl. 3EM: 
Krzysztof Piekarz, Damian Wilczyński, 
Mariusz Twardosz, Wojciech Pala,   
a trzecie – kl. 2EEM: Kamil Kania, Kac-
per Jaszczyk, Jakub Windak, Michał 
K r a s k a . 
Strong Builder organizują corocznie nau-
czyciele pracowni budowlanej jako za-
wody dla uczniów klas budowlanych, by 
pokazać, że są sprawni, silni i potrafią 
dobrze się bawić.  W tym roku organiza-
torzy powrócili do formy drużynowej (4-
osobowe zespoły), aby zespoły budowla-
ne bardziej się zintegrowały i mogły mię-
dzy sobą rywalizować. Wszyscy wyko-
nywali konkurencje z dużą precyzją  
i ogromnym zaangażowaniem, a także 
wykazali się niezwykłą sprawnością.  
W tym roku po raz pierwszy w całej hi-
storii zawodów klasa pierwsza zajęła 
najwyższe miejsce na podium. 
Nagrody dla uczestników ufundowała 
Rada Rodziców Zespołu Szkół oraz ano-
nimowi sponsorzy. 

Organizatorzy wszystkim serdecznie 
dziękują za ogromne zaangażowanie  
i gratulują! 

Zawody Strong Builder 2022  
 



 

51. AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 
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We wrześniu  br. w naszym Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera, 
miała miejsce kolejna,  51. Akcja Honorowego Krwiodawstwa. | 

Podczas tej  akcji zgłosiło się 25 osób, a krew oddało 16 dawców – ze-
brano 7,2 l krwi. W ciągu 51 dotychczasowych akcji oddawania krwi 
w ZS zebrano łącznie 956,4 l tego bezcennego płynu. 

Opiekę nad akcją oddawania 

krwi sprawowali jak zawsze or-

ganizatorzy: P. Ewa Mikołajczyk, 

i P. Danuta Ścibor, oraz  

P. Agnieszka Stoch, którzy dzię-

kują wszystkim krwiodawcom  

i zapraszają na kolejną AHK  

w naszym Zespole Szkół. 
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Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCH Dobczyce – Wiśniowa 
1. miejsce zajęli  uczniowie naszego Zespołu Szkół (w kategorii szkół średnich),  
zwyciężyła także drużyna, złożona z nauczycieli i pracowników naszej szkoły 

W klasyfikacji indywidualnej miejsce 2. zajął Krystian Flak, uczeń klasy 4T3g na-
szego Zespołu Szkół, natomiast na miejscach 4. i 5. uplasowali się kolejno nauczy-
ciele ZS: polonista Paweł Piwowarczyk i geograf Jacek Mikołajczyk. 

*** 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Myślenickiego Szkół Ponadpodstawowych  
o Puchar Starosty Myślenickiego w pokonaniu ścieżki sprawnościowej - nasza 
drużyna uplasowała się na 2. miejscu po ZSTiE z Myślenic. 

*** 
Zawody Strong Builder 2022 

Reprezentacje klas: kl. 1TBF: Julia Zając, Jamróz Sebastian, Krzysztof Oliwa, Prze-
mysław Suder; kl. 3EM: Krzysztof Piekarz, Damian Wilczyński, Mariusz Twar-
dosz, Wojciech Pala; kl. 2EEM: Kamil Kania, Kacper Jaszczyk, Jakub Windak, Mi-
chał Kraska. 

*** 
Powiatowe biegi przełajowe 

Natalia Rapacz, 1L1w – 1. miejsce 
Krystian Flak, 4T3g – 3. Miejsce 

*** 
Powiatowa Licealiada w Piłce Koszykowej 3x3  

Mistrzostwo powiatu i rejonu dla naszej drużyny w składzie: 
Kostiantyn Esterlein  1TBF,  Kamil Filuciak  1T1b, Radosław Kasperek  2T1p, Jan 
Proszek  2T2p, Franciszek Mosur 1L1W 

*** 

Powiatowy Konkurs Gastronomiczny „Ryba na naszym stole” 
I miejsce - Dominika Kaczmarczyk z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Sułkowicach - „Ryba na bogato” 
II miejsce - Amelia Kęsek z Zespołu Szkół w Dobczycach, kl.  3TG - „Pstrąg  
z batatami” 

*** 

XVI  POWIATOWE   ZAWODY   STRZELECKIE 

I miejsce w konkurencji zespołowej: 

Magdalena Izworska, Julia Chanek, Magdalena Stalmach, Norbert Worwa, Jakub 
Kruszyna, Adam Mleczek 

OSIĄGNIĘCIA  EDUKACYJNE  I  SPORTOWE  

2022/2023 

 



 

ŚLUBOWANIE  KLAS  PIERWSZYCH 
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Do pierwszoklasistów zwrócił 

się dyrektor ZS Bogusław Li-

choń, zwracając im uwagę m.in. 

na istotne znaczenie honoru  

i godne reprezentowanie szkoły. 

Natomiast goszczący na uroczy-

stości starosta J. Tomal życzył 

nauczycielom zdrowia i wy-

trwałości a uczniom dużo sza-

cunku wobec drugiego człowie-

ka. Podczas obchodów ślubowa-

nia miało miejsce także wręcze-

nie certyfikatów zaproszonym 

gościom, z podziękowaniem za 

współpracę i wspieranie naszej 

placówki. 

 

 

14 października, w Dniu Edukacji 
Narodowej w naszym Zespole 
Szkół miało miejsce ślubowanie  
uczniów klas pierwszych,  
z udziałem zaproszonych gości, 
m.in. P. Józefa Tomala, Starosty 
Powiatowego,  P. Anny Wierciak, 
przewodniczącej Rady Rodziców 
oraz przedstawicieli służb mun-
durowych. Na uroczystość licznie 
przybyli również rodzice i ro-
dzeństwo pierwszoklasistów. Ce-
remonii przewodniczył P. Paweł 
Słowik, kierownik szkolenia 
praktycznego i opiekun klas 
mundurowych. Po uroczystym 
ślubowaniu na sztandar szkoły 
uczniowie klas pierwszych zostali  
przyjęci do społeczności szkolnej, 
zostały złożone wiązanki kwia-
tów przy Patronie ks. J. Tischne-
rze oraz pod pomnikiem por. pil. 
K. Bursztyna.  

„Ślubujemy strzec wielkiego wspólnego dziedzictwa - Polski, być 
wiernymi tradycjom naszego narodu… w sposób rzetelny i uczciwy 

wypełniać obowiązki ucznia…” 



 

POWIATOWY KONKURS GASTRONOMICZNY  
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W połowie listopada 2022 roku  
w naszej szkole odbył się Powiatowy 

Konkurs Gastronomiczny „Ryba na 
naszym stole". W konkursie udział 
wzięli uczniowie szkół gastronomicz-
nych z naszego powiatu. Młodzież 
pod czujnym okiem kucharzy - Pana 

Grzegorza Szczygła (Winnica Sygne-
czów) i Pana Adama  
Nawary (Nota_Resto by Tomasz  
Leśniak) przygotowywała potrawy,  
a nad całością czuwały organizatorki 
konkursu, nauczycielki pracowni  
gastronomicznej: P. Katarzyna Mikos 
i P. Małgorzata Babińska. 

I miejsce zajęła Dominika Kaczmar-

czyk z Zespołu Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Sułkowicach 
- „Ryba na bogato” 

II miejsce - Amelia Kęsek z Zespołu 
Szkół w Dobczycach, kl.  3TG -
 „Pstrąg z batatami” 

III miejsce - Marcin Drabik  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Lubniu - „Łosoś  
w słodkiej tapenadzie” 

Uczestników konkursu oceniali gosz-
czący w naszym Zespole Szkół kucha-
rze, którzy zasponsorowali laureatom 
konkursu vouchery na kolację a zwy-
cięzcę nagrodzili stażem w restauracji 
Winnica. Nagrody,  ufundowane 
przez  Starostwo Powiatowe, wręczał 
natomiast  wicestarosta Rafał Kudas. 

Organizatorki gratulują uczestnikom 

a Weronice i Julii z kl. 2TG dziękują 

za profesjonalną obsługę kawiarenki! 

 

„Ryba na naszym stole"  



 

KĄCIK KULINARNY 
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Składniki: 
- banany jeśli są duże to 3 wystar-
czą, jeśli mniejsze to 4 
— mąka 220 g 
- soda oczyszczona 1 łyżeczka 
- proszek do pieczenia ½ łyżeczki 
- sól  ½ łyżeczki 
- cynamon (w przepisie jest napi-
sane ½ łyżeczki ale ja daję go na-
wet łyżeczkę) 
- cukier 100g (ja wolę wypieki 
mniej słodkie a banany same  
w sobie mają dużo słodyczy więc 
daje 70g) 
- jogurt naturalny/śmietana 80g 
- roztopione masło i delikatnie 
przestudzone 100g 
- jajka 2 sztuki 
- czekolada (ona będzie na sa-
mym wierzchu więc wedle uzna-
nia, ja używam koło 4-6 kostek 
gorzkiej czekolady 70%) 

Sara Sowa 

Przepis na ten chlebek banano-

wy pochodzi od rozkosznego 

ale jest tak banalnie prosty  

i pyszny, że aż muszę się nim 

podzielić.  

 

Sposób wykonania: 

Piekarnik nagrzewamy do 180 

stopni. Rozkoszny w swoim 

przepisie dał taką poradę, że 

jeśli nie mamy dojrzałych bana-

nów to możemy je włożyć na 15 

minut do rozgrzanego piekarni-

ka. Zmienią one wtedy kolor na 

czarny/ciemnobrązowy i będą 

bardzo słodkie w smaku. 

Wszystkie suche składniki czyli 

mąkę, sodę, proszek, sól i cyna-

mon mieszamy w misce. Bana-

ny rozgniatamy widelcem lub 

blendujemy. Przekładamy je do 

kolejnej miski, dodajemy jajka  

i mieszamy. Później dokładamy 

masło, jogurt i cukier i także 

mieszamy. Łączymy suche 

składniki z mokrymi, przelewa-

my do jakiejś małej foremki wy-

łożonej papierem do pieczenia. 

Ja używam keksówki o wymia-

rach  17x9 cm i z tego przepisu 

wychodzą mi dwa niższe chleb-

ki. Górę posypujemy pokruszo-

ną czekoladą. Wkładamy do 

piekarnika i pieczemy około 50 

minut. 

 

Chlebek bananowy 



 

ZIOŁOWY ZAKĄTEK 
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Najlepiej pić do 3 filiżanek dzi-
ennie. Polecam, babcinym 
sposobem, pić z miodem  
i cytryną. 
 

Herbata z kwiatu głogu 
 

Głóg to Polski gatunek 

rodzimy. Warto wiedzieć, że 

kwiaty głogu cenione są jako 

środek silnie wspomagający 

pracę układu krwionośnego. 

Susz kwiatowy jest bogaty  

 s u b s t a n c j e  t a k i e  j a k : 

flawonoidy, procyjanidy. feno-

lokwasy, aminy, fitosterole, 

garbniki, witaminę C oraz wit-

aminy z grupy B, pektyny  

a także sole mineralne.  

W sezonie jesienno-zimowym 

polecam Wam mniej i bardziej 

znane napary ziołowe i owoco-

we, które mogą wspomóc 

walkę z grypą i przeziębieniem 

oraz podnieść odporność. 

Pamiętajcie, że wszystkie zioła 

należy stosować z umiarem  

i  obserwować reakcję organiz-

mu. Do herbatki polecam dodać 

ulubiony sok, miód lub cytrynę 

i pić na zdrowie!  

Herbata z kwiatu lipy 

Jest powszechnie znana, jako 
ludowy środek wspomagający 
walkę z przeziębieniem. 
Powstaje poprzez obcięcie 
samych wierzchołków kwiato-
stanów, które zachowują inten-
sywny przyjemny zapach  
i słomkowy kolor. Susz bogaty 
j e s t  w  w i t a m i n ę  P P , 
flawonoidy, garbniki, olejki 
eteryczne oraz kwasy organ-
iczne. Napar z kwiatów lipy 
pomaga zwalczyć przeziębienie 
obniżając gorączkę. Znane jest 
również  jego  lecznicze 
działanie na układ krwionośny.  

Przygotowanie naparu: Dwie 

łyżeczki suszu zalewamy 

szklanką wrzątku, przykry-

wamy i parzymy 15-20 minut.  

 

Napary na jesień i zimę 
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Napar z owoców czarnego bzu 

 Czarny bez doceniany jest za 
smak i aromat przetworów  
z niego wytwarzanych (dżemy, 
powidła, syropy, soki).  

Owoce czarnego bzu są bogate 
w antocyjany i związki mineral-
ne. Posiadają właściwości 
antyoksydacyjne. Zawierają 
także dużą ilość witaminy C, A 
oraz witamin z grupy B. Warto 
pamiętać, że przed przygo-
towaniem naparu owoce muszą 
być całkowicie wysuszone. 
Czarny bez pomaga zwalczyć 
przeziębienie dzięki swoim 
właściwościom wykrztuśnym  
i rozrzedzającym katar. Ma 
działanie napotne, anty-
wirusowe, moczopędne i prze-
ciwbólowe. Wzmacnia odpor-
ność, stabilizuje krwiobieg oraz 
przyspiesza przemianę materii. 
W medycynie ludowej jest sto-
sowany jako lek na niestrawn-
ość, zatrucia i zaparcia. 

P r z y g o t o w a n i e  n a p a r u :  
1 łyżeczkę wysuszonych 
owoców zalać wrzątkiem  
i parzyć pod przykryciem kil-
kanaście minut.  

Oprac. Aneta 

Herbata z głogu pita regularnie 
pomaga zmniejszyć ciśnienie 
krwi, uregulować pracę serca 
oraz obniżyć poziom cholester-
olu. Znane jest także jej 
d z i a ł a n i e  r o z k u r c z o w e  
i uspokajające, dzięki czemu 
może być stosowana jako 
środek wspomagający przy 
bezsenności, w stanach ner-
wowych. Żeby zauważyć efek-
ty jej działania potrzebne są 
minimum 3 miesiące regu-
larnego stosowania. Osoby cier-
piące na wadę serca, przed 
spożyciem herbaty z głogu 
powinny skonsultować się  
z lekarzem. Może ona potęgow-
ać działanie niektórych leków. 
Przygotowanie naparu: garść 
kwiatów zalewamy szklanką 
w r z ą t k u ,  p r z y k r y w a m y  
i parzymy przez około 5 minut. 
Pijemy dwa razy dziennie. 
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