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Witamy w ostatnim przed wakacjami numerze naszej gazetki. W czerwcowym wydaniu przeczytacie m.in. Wywiady z : absolwentem Krzysztofem Kusem, Bożeną
Chrast, ciekawe artykuły z życia szkoły, humor i recenzje książek. Redakcja
W konkursie FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA organizowanym przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Myślenicach uczennica 1 klasy LO1 ZS w Dobczycach Patrycja Pudlik otrzymała wyróżnienie. W tym numerze publikujemy drugą część opowiadania. Życzymy przyjemnej lektury!

CYBERPIĄTKA
Miasto, u bram którego stanęli było
wprost niesamowite. Budynki unoszące
się w powietrzu niczym ptaki - wolne i
niezależne. Auta jak statki kosmiczne w
równym tempie przemieszczały się po
dokładnie wyznaczonych trasach. Ludzie,
w specjalnych kombinezonach unoszą się
w powietrzu, jak gdyby grawitacja w ogóle na nich nie działała.
- Co to za świat? Gdzie jesteśmy? Który to
rok? - niezmiernie zaciekawiony siedemnastolatek nie może ukryć swojego zdziwienia i podekscytowania, z tego co widzi.
- Posłuchaj chłopcze. Przyszłość nigdy
nie jest zaplanowana. Nigdy nie wiemy dokąd zmierzamy ani w którym
roku się znajdziemy. My jesteśmy obserwatorami, jesteśmy tu po to, aby
kształtować i rozwijać umysły ludzi,
niezależnie od czasu i miejsca, w którym faktycznie żyją. Czy czytając na-

sze książki nigdy nie zastanawiało
cię skąd czerpiemy pomysły? Czy
nigdy nie pomyślałeś o tym, że
wszystko, o czym czytasz może być
urzeczywistnieniem wydarzeń przyszłości? Zostaliśmy naznaczeni przez
Franciszka Salezego, a naszymi poprzednikami byli: Nostradamus, który jak wiesz został uznany za najsłynniejszego jasnowidza, po tym jak
obwieścił światu, że czeka go głód,
przepowiedział, że na tronie Anglii
zasiądzie Elżbieta I oraz przewidział
powstanie banknotów, które będą
rządzić światem; Wenyhora – autor
przepowiedni o upadku Rzeczypospolitej i jej odrodzeniu; Mitar Tarabić, który przewidział loty w kosmos, wojnę o ropę, epidemie i inne
nieszczęścia przyszłości; Wangelia
Pandewa Dimitrowa – przepowiedziała wybuch II wojny światowej,
śmierć Józefa Stalina, katastrofę w
Czarnobylu oraz zatonięcie Kurska.

Wszystkim Czytelnikom Biblioteka Zespołu Szkół życzy cudownych wakacji
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Pożegnanie maturzystów

Takie motto posłużyło uroczystości
pożegnania absolwentów klas maturalnych
(3LO1, 3LO3, 4T1, 4T2, 4T3, 4T4, 4TG, 4F,
4ŻE, 4S) ; akademia odbyła się w piątek, 26
kwietnia, a została zorganizowana przez
mgr Ewę Kapturkiewicz i mgr Agnieszkę
Stoch z udziałem uczniów klasy 1LO1 oraz
2LO3, którzy zapewnili dekorację oraz zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności i
uzdolnienia w programie artystycznym,
przygotowanym na tę okazję.
W programie uroczystości, którą poprowadziły Patrycja Pudlik i Natalia Siuta z
kl. 1LO1, były przemówienia wicedyrektor
Zespołu Szkół, mgr Jadwigi Nawrockiej,
przedstawiciela rodziców Tadeusza Króla
oraz reprezentantek uczniów klas maturalnych Patrycji Kulpickiej i Anny Podsiadło,
nie zabrakło również wystąpienia przedstawicielki wychowawców klas kończących

naszą szkołę mgr Iwony Puchały.
Wicedyrektor w ciepłych słowach zwróciła
się do maturzystów, życząc im m.in. zdania
egzaminów, rozwijania swoich talentów
oraz napotkania wiele życzliwości na swojej
dalszej drodze. Skierowała również podziękowania dla rodziców za wieloletnie wspieranie szkoły.
Znaczącą częścią programu było rozdanie świadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem i wręczenie nagród książkowych
(34 uczniów) oraz pamiątkowych dyplomów za szczególne osiągnięcia artystyczne a
także aktywne reprezentowanie szkoły
przez uczennice technikum fryzjerskiego.
Jak co roku, maturzyści biorący udział w zawodach sportowych zostali nagrodzeni dyplomami, medalami i pucharami.
(BD)
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Gimnazjaliści z wizytą u „Tischnera”

We wtorek, 14 maja uczniowie trzecich
klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach odwiedzili nasz Zespół Szkół. Gimnazjaliści, podzieleni na 8 grup, wzięli udział w
warsztatach, zorganizowanych w celu zapoznania ich i przybliżenia im kierunków kształcenia u „Tischnera”.
Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół
udostępniła do dyspozycji
uczniów, kończących naukę w
gimnazjum pracownie: fryzjerską, informatyczną, elektroniczną, elektromechaniczną,
mechatroniczną, budowlaną,
gastronomiczną oraz strzelnicę
sportową. Nauczyciele z pełnym zaangażowaniem zapoznawali młodzież z pracowniami i przedmiotami zawodowymi oraz w ciekawy sposób, prowadząc zajęcia, przedstawiali,
jakich umiejętności można nabyć w danym zawodzie i jakie
korzyści oferuje techniczne i
zawodowe wykształcenie.
Wielką popularnością wśród

gimnazjalistów cieszyły się zajęcia
na strzelnicy, podczas których młodzież miała możliwość zmierzyć się
ze swoimi umiejętnościami strzeleckimi i zapoznać się ze specyfiką
służby w jednostkach mundurowych.
Całość koordynowała mgr
Katarzyna Suś i mgr Agnieszka Piłat w porozumieniu z mgr Alicją
Wątor z Gimnazjum JPII, natomiast
gimnazjalistów oprowadzali starsi koledzy
z kl. 1T2 i dwie uczennice 2T4.
Gimnazjaliści podejmują teraz życiową decyzję, dlatego też społeczność naszego Zespołu postanowiła im pomóc i zachęcić do
podjęcia nauki w naszej szkole.
(BD)
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Obserwuj więc
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Otwórz się na
n
o
w
e
doświadczenia i
przeżycia.

Wspomniała także o kolonizacji Marsa; Edgar Cayce, zwany ,,Śpiącym
Prorokiem” – twórca opowieści o zaginionych kontynentach i komnatach
ukrytych pod Piramidami i Gizie oraz
Sfinksem.
Oszołomiony Alex nie mógł
wypowiedzieć słowa. Wszystko, czego się dowiedział było dla niego zaskakujące.
Nim jego umysł zaczął przetwarzać
informacje, usłyszał głos Verne’a:
-Jak zapewne wiesz, nie byli oni pisarzami, lecz największymi wróżbitami
w przeszłości. Podobnie jak oni, my
mamy służyć całemu światu. Mamy
przygotować ludzi do otwarcia umysłów, do oczyszczenia dusz oraz przygotowania do zmian tak radykalnych,
że aż nierzeczywistych. Wszystko co
tu widzisz i czego doświadczysz w
tym wymiarze wpłynie na twoje decyzje i wybory. Obserwuj więc uważnie, nie pozwól, by stereotypowe myślenie zawładnęło twoim umysłem.
Otwórz się na nowe doświadczenia i
przeżycia. Masz jedyną i niepowtarzalną szansę by zmienić coś w swoim
życiu, poprzez to, co tutaj zobaczysz.
Chłoń to i nie wypuszczaj ze swoich
myśli.
Nastolatek nic z tego nie zrozumiał. Jednak, jeśli zaakceptowanie
swojej roli jako obserwatora jest jedyną szansą na powrót do domu, obiecał
sobie, że będzie robił to, co inni.
-Spójrzcie! – po prawej stronie
rozległ się krzyk Stephena Kinga.
Wszyscy zwrócili wzrok
w jego kierunku. Przed ich oczami
pojawiły się nieziemskie kreatury, w
których ciężko było dostrzec jakąkolwiek różnicę w fenotypie.
-Zachowują się jakby byli zaprogramowani, wykonują te same ruchy i
działają według jakiegoś schematu. –
zauważył Coelho. -Oni przecież nie
myślą! Mają wyłączony rozum! To, co
robią, to nie ich wybór. Popatrzcie, co
robią te mrówki! One programują ich

działania oraz wykonywane ruchy! –
stwierdził Alex, po czym jedna
z kreatur przestała pracować i w
mgnieniu oka mrówka-kontroler odgryzła jej głowę. Następnie dwa inne
zmutowane zwierzątka wchłonęły w
swoje małe ciałka resztki istoty.
-Na wąsy Wałęsy! To coś zjadło podobiznę człowieka! – zachłystnął się z
oburzenia Lem.
-Oni nie pozwalają im samodzielnie
myśleć oraz dokonywać wyborów. Te
mrówki mają nad nimi władzę. – powiedział Verne.
W kolejnej sekundzie zmienia się otoczenie. Obserwatorom ukazują się istoty podczas logowania
do systemu podobnego do jednego z
programów komputerowych.
-Spójrzcie! – wykrzyknął King. - Aplikacja łączy się z nimi! Ich oczy nabrały
miętowego koloru! System koduje w
ich procesorach mózgowo-czołowych
schemat dalszych działań jako jedyny i
skuteczny sposób dalszej egzystencji
zarówno jednostki jak i ogółu.
-Hahaha! – roześmiał się Alex. –
Śmieszne te worldsofciki.
-Jak ich nazwałeś? – zdziwił się Verne.
-Worldsofci – to takie połączenie ludzkiego świata z oprogramowaniem. –
odpowiedział siedemnastolatek.
King wzruszył ramionami: - To ma
sens. Worldsofci jako pokolenie bezmózgowców, podatnych na wpływy
silniejszych jednostek emocjonalnie
wyindualizowanych w skutek dziedziczenia silnie zmodernizowanych i niezwykle inteligentnych styków genowych.
-Oh my God! To Anotherworld! Dla
tych, którzy nie kumają, od razu wyjaśniam – to inny świat.
Wszyscy zaśmiali się cicho.
-To jak w takim razie nazwałbyś te podobizny mrówek? – zapytał King.
Alex zastanowił się chwilę, po czym z
błyskiem w oku zaproponował:
-No cóż; skaczą wysoko jak pchły, są
silne i pracowite jak mrówki, a ich

NUMER 4/2013
kończyny świecą w kolorze akwamaryny, no i oczywiście zjadają nieposłusznych worldsoftów. Nazwę je cyberfleas.
-O! Całkiem dobra nazwa. – przyznał
King.
Zanim ucichł śmiech obserwatorów, z lawendowego obłoku wyłonił się św. Franciszek Salezy, który
ozna-,,Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko i tylko wtedy, gdy zapisana została po to, by odmienić jej
bieg4”
-Święty Franciszku, jesteś dziś wyjątkowo oryginalny. Słyszałeś kiedyś o
terminie ,,plagiat”? - zaśmiał się Paulo Coelho.
Wszyscy wybuchają śmiechem, na co
św. Salezy nieurażonym tonem, z
uśmiechem na twarzy odpowiada:
-Paulo, uważaj, bo następnym razem
to ty nie otrzymasz swojego biletu.
Po czym zwraca się do wszystkich:
-,,Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć
się sami5.”
Kończąc zdanie znika w obłoku.
Nastała grobowa cisza. Żaden
z podróżników się nie odzywa, ale
wszyscy pamiętają, że jedynym gwarantem powrotu jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
Pierwszy odzywa się Alex:
-Jestem przerażony. Nie wiem jak wy,
ale ja nie chcę żyć w świecie, który
dąży do zagłady człowieczeństwa.
Nie podoba mi się porządek panujący
w Anotherworldzie. -Zgadzam się z
tobą. To był dla mnie szok. Przypominały mi się pewne zdarzenia z historii, o których nie chciałbym wspominać. – powiedział Verne.
-Obawiam się, że wiem o czym mówisz. – dodaje Lem. –Dla mnie jest to
rekonstrukcja traumatycznych wydarzeń z Włoch, Niemiec i Rosji XX wieku. Zirytowany Coelho wybucha:
- Machina zagłady już ruszyła! Pomyślcie tylko o dzieciach z Dalekiego
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Wschodu. Są one traktowane jako
maszyny do zarabiania pieniędzy!
Pracują ponad swe siły i to często za
bezkarnym przyzwoleniem rodziców.
-To dlatego, że żyjemy w czasach ułudy demokratycznej. – zauważa King.
–Niby wszyscy mamy władzę, ale decyzje podejmują osoby, które mają
największy wpływy i nieograniczone
środki zarówno militarne jak i ekonomiczne. Wykorzystują one współczesne środki masowego przekazu do
osiągania swoich korzyści poprzez
upiększanie i koloryzowanie faktów
zgodnie z własnymi wyobrażeniami.
-Nie mam zielonego pojęcia o czym
mówicie, a przyznam, że zwykle mi
się to nie zdarza. – zaśmiał się Alex.
To, co widziałem porównałbym do
narzędzia statystycznego doprowadzającego do ograniczenia kontaktów
osobistych i zamianą ich na wirtualne,
jak wy to mówicie – konwersacje.
Wszyscy kierują wzrok na chłopca i
jak na komendę wybuchają śmiechem.
Alex otwiera oczy i dostrzega
szereg przyglądających się mu osób w
momencie kiedy trzyma w swoich
rękach bluzę w kolorze karbonu. Przy
jego prawym kciuku nadal wyróżnia
się blankiet przypominający bilet lotniczy, na którym zamiast danych dotyczących lotu widnieje cytat: ,,Cechą
życia jest pęd ku przyszłości6”.
Po przeczytaniu cytat się rozmywa. A
chłopak uświadamia sobie, że wszystko, co się wydarzyło było ułudą oraz,
że w domu czeka na niego pijana matka., którą musi się zająć.

4Paulo

Coelho ,,Alchemik”
Adama Mickiewicza
6Słowa Antoniego Kępińskiego
5 Słowa
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TWÓ RCZ OŚĆ N ASZYCH UCZNIÓ W
W tym numerze prezentujemy tekst piosenki uczennicy Karoliny Goryczki z kl. 1LO1.
Zachęcamy wszystkich do przysyłania swoich utworów!

ONA
Przez życie poraniona jak inny,
Szkoła, rodzina i inne instytucje
Wywołały u niej największą rewolucję,
Jej twarz tak bardzo szara,
A jej ciało jak sucha trawa,
Czeka tylko na lekki podmuch wiatru
By odlecieć, by nie było z nią kontaktu
Ref.

Ref.
Była piękna, młoda…
Jej cel był dość rzeczywisty,
Zakończyć cierpienie- wybór oczywisty,
Wystarczy jeden ruch i wszystko się
skończyło,
On przyszedł by zabrać to, co było,
Zrobiła to by być szczęśliwa,
Ten anioł śmierci zebrał swe żniwa

Była piękna, młoda i tak niedoświadczona,
Zrobiła jeden krok by się nie czuć osamotniona
Czuła jak się w niej cos miota,
Chciała tylko by ktoś ją pokochał
Chciała unieść się jak latawiec na wietrze
Nie mogła, bo ktoś zabrał jej powietrze

Teraz już wiemy jak jej życie wyglądało
Choć było krótkie to tak zabolało,
Gardzimy często tym wszystkim co mamy,
Gdy to tracimy , wtedy doceniamy,
Dar Boga, świętości gest,
Tym właśnie Zycie jest.

Czuła, że grunt usuwa się spod nóg,
Wiedziała, że nie pomoże nawet Bóg,
Czuła jak życie z niej uchodzi,
Wiedziała, że i rozum ją zawodzi,
Myślała często jakby to było,
Gdyby wszystko to już się zakończyło,
Wiedziała, że wystarczy jedna rzecz,
By na zawsze już spokój święty mieć,

Karolina Goryczka kl. 1LO1
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im. ks. J. Tischnera w Dobczycach
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SAM DECYDUJĘ O SOBIE…
Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej

SCENARIUSZ III
Temat: „W zdrowym ciele zdrowy
duch”
Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w szkole ponadgimnazjalnej.
Cele :
- przeciwstawienie uzależnieniom aktywnego trybu życia
- propagowanie zdrowego stylu życia
- kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego
- rozwijanie swoich pasji, zdolności i zainteresowań
- integracja grupy
Uczestnicy: ok. 12-14 osób w wieku ok. 17 lat,
uczniowie 1, 2 klasy LO
Czas trwania: ok. 70 min
Metody i techniki: drama, dyskusja, rozmowa,
„burza mózgów”, metody plastyczne
Formy realizacji : grupowa, zbiorowa, indywidualna.
Środki : tekst literacki, piosenka
Materiały: kartki papieru, pisaki, kredki, przybory
do pisania, bloki rysunkowe
Warunki: sala z krzesłami ustawionymi w krąg
(czytelnia w bibliotece szkolnej), stoliki do pracy w
grupach.
Literatura przedmiotu:
1. Szlosek, Franciszek. Dyskusja wielokrotna i burza
mózgów. Warszawa : Cdn., 1999. ISBN 83-85910-492
2.Wójcik, Elżbieta. Metody aktywizujące w pedagogice
grup. Kraków : Rubikon, 2000. ISBN 83-913275-8-2
3.Wysocki ,Włodzimierz. Gimnastyka poranna
[online]. [dostęp: 10 listopada 2012]. Dostępny w Internecie: http://
www.tekstowo.pl/
piosenka,wlodzimierz_wysocki,gimnastyka_poranna.ht
ml
Przebieg zajęć:
I Powitanie. Integracja grupy : każdy uczestnik
spotkania przypomina swoje imię, dodając infor-

mację, w jaki sposób dotarł rano do szkoły
(pieszo, samochodem, rowerem) i jaki miało to
wpływ na jego samopoczucie.
II Część zasadnicza
1. Pytania wprowadzające:
- Których sportowców cenicie najbardziej i dlaczego?
- Wymieńcie ulubione przez was dyscypliny sportowe
Dyskusja, rozmowa
2. Krótkie wprowadzenie do tekstu :
Na poprzednich spotkaniach rozmawialiśmy o uzależnieniach i ich niszczącym wpływie na człowieka.
Chciałabym wam zaproponować jako przeciwstawienie inny, zdrowy i aktywny sposób na życie.
3. Słuchanie piosenki Włodzimierza Wysokiego w oryginale, każdy uczestnik ma przed sobą
ksero tłumaczenia tekstu
4. Pogadanka, dyskusja :
- W jakim nastroju jest utrzymana piosenka?
- Jakie wartości propaguje utwór?
- A czy wy jesteście zwolennikami uprawiania sportu?
- Jakie formy aktywnego wypoczynku stosujecie najczęściej?
5. Prowadzący dzieli uczestników warsztatów
na 4-osobowe grupy, uczniowie mają za zadanie przygotowanie krótkich scenek dramowych : dwie osoby przekonują o korzyściach
uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku,
pozostałe dają się namówić.
Zaprezentowanie scenek wszystkim uczestnikom. Rozmowa
6. Prowadzący rozdaje kartki z bloku, flamastry i kredki, uczniowie siadają przy stolikach
w grupach 4-osobowych, (takich samych jak
poprzednio przy scenkach). Uczestnicy wykonują plakaty dotyczące profilaktyki uzależnień
oraz różnych form aktywnego wypoczynku.
Prezentacja plakatów, rozwieszenie ich w czytelni i bibliotece.
III Podsumowanie
IV Ewaluacja
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Krzysztof Kus absolwent naszej szkoły,
muzyk i wirtuoz

Krzysztof Kus

absolwent technikum
elektronicznego w roku 2012; swoją podróż z komponowaniem zaczął w 2006
roku, kiedy usłyszał utwory trance. Teraz, razem z
Michałem Riske z Warszawy tworzą firmę Synthphonia, która zajmuje się tworzeniem muzyki filmowej. Jego utwory są pełne emocji i miłości. Jak
sam powiedział, że jego głównym celem jest wcielać
w komponowanie muzyki swoje serce i pasję.
1.Skąd wziął się pomysł na tworzenie
muzyki filmowej?
Muzyka filmowa interesowała mnie od bardzo dawna, przekazywanie obrazu przy pomocy dźwięku to spore wyzwanie, więc tym
bardziej mnie to bawi. Synthphonia jako firma powstała z połączenia mojego studia ze
studiem Michała Riske. Zajmujemy się tworzeniem muzyki nie tylko do filmów, ale także do gier, różnego rodzaju trailerów filmowych, spotów reklamowych.

–

2. Czy łączy Cię z muzyką coś więcej, niż
tylko jej tworzenie? A może grasz na jakiś
instrumentach?
Prócz komponowania muzyki, gram na perkusji, co bardzo mi pomaga przy kompozycjach. Często gram to, co potem komponuję,
więc znacznie ułatwia mi to pracę.

NUMER 4/2013
3. Co jest Twoją pasją?
Moją pasją jest oczywiście muzyka, staram
się żeby z pasji przeszła w pracę, bo dużo łatwiej jest spełniać się zawodowo, gdy kocha
się to, co się robi.

4. Czy z tworzeniem ścieżek dźwiękowych wiążesz swoją przyszłość?
Tak, staram się cały czas rozwijać swoje
umiejętności, rozbudowywać swoje studio,
by móc w przyszłości pracować na profesjonalnym poziomie. Mam nadzieję, że przy
odrobinie szczęścia spełnię swoje marzenia.

Str. 9

5. Jesteś absolwentem technikum elektronicznego w naszym Zespole Szkół. Jakie
wspomnienia wiążesz z tą szkołą?
Technikum elektroniczne to 4 wspaniałe lata,
gdzie poznałem świetnych ludzi, nie tylko w
mojej klasie, ale też w gronie pedagogicznym. Nauczyciele tutaj są bardzo otwarci na
kontakt z uczniami, pomagają im w rozwijaniu swoich pasji. Wszystko to czyni tę szkołę
unikatową oraz otwartą na pracę z młodzieżą.

Rozmawiała: Patrycja Pudlik kl. 1LO1

Krzysztof chciałby zaprosić młodzież do pracy z Synthphonią, która wydaje
nowy album. W związku z tym potrzebują wokalistów, tekściarzy i muzyków. Jeśli chcecie podjąć współpracę z tą firmą prześlijcie parę zdań o sobie
oraz próbkę swojego talentu na adres email: synthphonia@gmail.com
Więcej informacji znajdziecie na stronach:
https://www.facebook.com/SynthphoniaMusic
http://synthphonia.bandcamp.com/
http://riskemichal.wix.com/synthphoniab
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Wizyta Biskupa Grzegorza Rysia u „Tischnera”

Podczas wizytacji kanonicznej w parafii MB
Wspomożenia Wiernych w Dobczycach Biskup Archidiecezji Krakowskiej Grzegorz
Ryś odwiedził również nasz Zespół Szkół im.
ks. J. Tischnera. Podczas uroczystej wizyty odbyło się spotkanie z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i młodzieżą w auli szkolnej, przygotowane i koordynowane przez mgr Ewę
Drozd i katechetów szkolnych, a prowadzone
przez Patrycję Pudlik i Natalię Siutę z kl.
1LO1.
Podczas spotkania miała miejsce prezentacja
multimedialna, przybliżająca postać ks. Biskupa oraz rozmowa z Jego Ekscelencją. Gość honorowy odpowiadał na pytania młodzieży,
wykazując się niejednokrotnie sporym poczuciem humoru. - Życzcie mi dobrze! – odpowiadał pytany, czego można mu życzyć w dalszej
posłudze biskupiej.
Biskup Grzegorz Ryś ciepło i życzliwie wspominał wybitnego profesora Tischnera, którego
znał osobiście. Inspirował go punkt widzenia
ks. profesora, by mówić w prosty sposób o

rzeczach najtrudniejszych. Zagadnięty,
skąd czerpie siły, pełniąc wiele różnych
funkcji, m.in. jako przewodniczący Zespołu
ds. Nowej Ewangelizacji czy też członek
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Jego Ekscelencja wyraził pogląd, że należy
dzielić się pracą, współdziałać, wtedy można więcej dokonać. Zafascynowany historią, Biskup Ryś z entuzjazmem i pasją opowiadał o nieprzemijających wartościach
średniowiecznych rękopisów i ratowaniu
zabytków piśmienniczych.
Niezwykłe i niezapomniane spotkanie z
Jego Ekscelencją stanowiło doniosłe wydarzenie w życiu naszej społeczności, a zakończył je szkolny zespół utworem
„Barka”.
(BD)
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„Myśli o nadziei”
„Nadzieja jest nam dana, nie można bowiem się jej nauczyć, wyprosić, kupić czy posiąść
w jakiś inny sposób. Paradoksalnie nadzieja jest
wszystkim, kiedy po ludzku nie mamy nic”, czytamy w refleksji o nadziei, którą po 13. Dniach
Tischnerowskich przysłała zainspirowana nimi
uczestniczka. Autorka, Ewa Drozd, jest nauczycielką w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w
Dobczycach.
http://tischner.pl/aktualnosc/741/1/mysli -onadziei
Czym jest nadzieja? Skąd pochodzi i dokąd zmierza? Na te i inne pytania spróbujemy
poszukać odpowiedzi.
Wiemy, że nadzieja umiera ostatnia, to znaczy, że
kiedy wszystko co w naszych oczach trwałe i
ważne utraciło sens – ona jedna nie. Jest żywa i
zaczyna w nas kiełkować a z czasem rozkwitać.
Nadzieja ma tam początek, gdzie koniec ma to, co
do tej pory stanowiło nasz świat – świat naszych
aksjomatów. Musimy utracić wszystko by mieć
nadzieję.
Czy nadzieja zawsze towarzyszyła ludzkości? Uważa się, że tak, lecz inna zdaje się być
natura nadziei pogańskiej a inna nadziei chrześcijańskiej. Nadzieja pogańska, (jeśli tak ją w ogóle
można określić?) próbowała wydostać się na
świat spod grubej warstwy kultów pogańskich,
świata zdominowanego przez kult ciała, spod
surowego prawa, wreszcie pragnęła wydostać się
spod wiary w istnienie ślepego losu jakim było
fatum.
Dopiero w chrześcijaństwie nadzieja
otrzymując należne sobie miejsce objawiła się w
pełni, w Osobie Jezusa Chrystusa (7/6 rok p.
n.e.). Jezus z Nazaretu ukazał nadzieję z perspektywy życia duchowego, w Królestwie Bożym,
które nie jest królestwem ciała lecz ducha. Królestwem, w którym nie ten jest szczęśliwy kto bogaty, lecz ten kto biedny. Nie ten szczęśliwy kto żyje w zdrowiu, lecz ten kto cierpi. Nie ten mądry
kto uczony lecz ten kto prosty i skromny. Tak
więc nasza nadzieja jest nadzieją chrześcijańską,
gdyż na nauce Jezusa Chrystusa i na ofierze Jego
wyznawców ukonstytuował się współczesny

świat a w nim – nasze miejsce. Bez Jezusa ten
świat nie byłby tym czym jest –światem ludzkiej nadziei.
Nadzieja przychodzi z zewnątrz, przychodzi do umysłu by w nim zamieszkać - dopiero później przenika serce człowieka. Nadzieja
jest nam dana, nie można bowiem się jej nauczyć, wyprosić, kupić czy posiąść w jakiś inny
sposób.
Paradoksalnie nadzieja jest wszystkim kiedy po ludzku nie mamy nic. Tylko człowiek wolny wewnętrznie jest w stanie przyjąć
nadzieję. Tak więc nadzieja jest łaską! Jest nam
zadana, stanowiąc jeden z głównych aksjomatów – obok wiary i miłości. W niej otrzymujemy
nowe życie – radośniejsze, spokojniejsze i pełniejsze. Kiedy otrzymujemy nadzieję otrzymujemy również świadomość jej posiadania, dlatego
nie możemy z niczym jej pomylić. To tak jakby
ktoś dał nam skrzydła i pozwolił latać. Nadzieja
może wznieść nas ponad beznadzieję ludzkiej
egzystencji. Może dać nam poczucie własnej
wartości i pomóc zacząć wszystko od nowa. W
niej to jesteśmy, żyjemy i śnimy. Nadzieja jest na
dziś i na jutro. Nie zniewala nas bo jest wartością, czymś dobrym bo czy dobro może zniewalać? Nie, zniewala przecież to, co ze swej natury
stanowi jego przeciwieństwo – zło.
Dając nam pełnię wolności nadzieja ukazuje nowe oblicze przyszłości. Ukazuje szansę
wbrew temu co mówi rozum.
Nadzieja mówi; - Nie poddaj się, gdyż życie
twoje dopiero co doświadczyło przemiany i
zmierza ku szczęściu. Weź je w swe ręce i zmieniaj Swój świat!
O nadziei można napisać mnóstwo książek
chociaż uważam, że nie wyczerpałyby jej tematu, gdyż przeżywając nadzieję doświadczamy jej
fragmentarycznie a nie całościowo.
To co zasługuje na podkreślenie, to fakt, że źródłem nadziei jest Najwyższe Dobro. Nadzieja
jest struną, na której gra sam Bóg!
Ewa Drozd
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Jak zostać rekinem finansowym?
Uczennice klasy 1LO1 naszego Zespołu Szkół
(Bożena Chrast, Dabia Oukacine, Karolina
Goryczka, Patrycja Pudlik) wzięły udział w
10 spotkaniach dotyczących finansów oraz
inwestowania pieniędzy, zorganizowanych
przez Klub CASHFLOW. Podczas warsztatów uczestnicy byli podzieleni na grupy, w
których grali w grę symulującą, dzięki której

której składzie były Karolina Goryczka i Patrycja Pudlik. Wszyscy uczestnicy dostali
dyplomy oraz tytuł Mistrza CASHFLOW.
Spotkania CASHFLOW były dla dziewczyn
niecodziennym przeżyciem, dzięki któremu
w łatwy i przyjemny sposób praktykowały
wiedzę o finansach oraz dowiedziały się, w
jaki sposób myślą bogaci ludzie.

szybko się uczyli i zdobywali praktyczne doświadczenie o zasadach biznesu.
Warsztaty zakończyły się wielkim turniejem,
który odbył się 25 kwietnia br. w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu,
gdzie drużyny ze wszystkich gmin biorących
udział w projekcie (Dobczyce, Raciechowice,
Siepraw, Pcim, Wiśniowa) stoczyli walkę o
tytuł najlepszej drużyny z zakresu inwestowania pieniędzy. Bitwę wygrała drużyna, w

Uczennice mogły wziąć udział w spotkaniach dzięki uprzejmości mgr inż. Mariana
Górki.
Patrycja Pudlik, 1LO1
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BOŻENA CHRAST – WICEMISTRZYNI MAŁOPOLSKI W SPRINCIE
1. Jak zaczęła się Twoja przygoda z
bieganiem?
Dość niepozornie. Moja starsza siostra chodziła na treningi. A ja byłam ciekawa jak
tam jest i co się tam robi. Więc pewnego
dnia poszłam razem z siostrą i już zostałam.

2. Skąd wziął się pomysł na pchnięcie kulą oraz rzut dyskiem?
Mój trener zaczął współpracować z krakowskim klubem WKS – WAWEL. Chciał
on, żebym spróbowała czegoś nowego,
podsunął mi zmierzenie się w siedmioboju.
Składa się on z biegu na 200m i na 800m,
100m płotków, skoku w dal i wzwyż oraz z
rzutu oszczepem i pchnięcia kulą. Zaczęłam więc treningi z rzutów. Zostałam wystawiona na Halowych Mistrzostwach Małopolski w pchnięciu kulą i wygrałam. Natomiast z dyskiem wszystko stało się przez
przypadek.
Trener powiedział, żebym
spróbowała rzucić. Od tego momentu
stwierdził, że dysk będzie moją czołową
konkurencją.

3. Jak udaje Ci się pogodzić treningi
z obowiązkami szkolnymi?
Nigdy nie miałam dużego problemu z nauką. Byłam raczej przeciętną uczennicą.
Gdy wrócę ze szkoły, odrabiam lekcję, później idę na trening, a po treningu powtarzam materiał. Trener kiedyś mi powiedział: ,,Najpierw nauka, a na drugim miejscu sport”. I tego się trzymam, choć nie
zawsze jest to łatwe, bo sport jest moją
ogromną pasją.

4. Czy masz jakieś plany na przyszłość związane ze sportem?
Po zdaniu matury zamierzam iść na studia
na AWF – wychowanie fizyczne. Chciałabym zarazić innych moją pasją do sportu,
nie tylko do biegania, ale również do siatkówki, piłki ręcznej czy nożnej. Pomimo
wielu kontuzji, z którymi zmierzyć musi się
każdy sportowiec, sport to zdrowie!

Uczennica klasy 1LO1 jest mistrzynią małopolski w pchnięciu kulą oraz wice mistrzynią
w sprincie na 60m.
Rozmawiała: Patrycja Pudlik kl. 1LO1
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JESTEM JAKA JESTEM
Imię i nazwisko – Patrycja Pudlik
Miejsce zamieszkania – Niezdów
(k. Dobczyc)
Szkoła – klasa kulturowa
Najbardziej cenię u ludzi…
szczerość. Wobec moich znajomych zawsze jestem szczera i tego
samego oczekuję od nich. Według
mnie chociażby najbardziej bolesna prawda, jest lepsza od obłudy
i kłamstwa.
Nie mogę się obejść bez...
Kawy. To właśnie od niej zaczynam dzień. Nic tak nie motywuje
mnie do pracy, jak zapach świeżo
zaparzonej kawy. Piję ją podczas
nauki, czytania książki czy plotkowania z bratową.
Na bezludną wyspę chciałabym
pojechać z…
zeszytem i długopisem (gdyby
nieoczekiwanie zjawiły się pomysły na napisanie czegoś ciekawego), książką (na pewno znalazł by
się czas na czytanie), balsamem
do opalania oraz z scyzorykiem,
ze względów technicznych. Gdybym miała taką możliwość, chętnie zabrałabym też moich przyjaciół, bo ze znajomymi zawsze jest
raźniej, ciekawiej oraz śmieszniej.
Na wakacje nigdy nie pojechałabym z…
osobą o odmiennych zainteresowaniach. Nie chciałabym tracić
czasu na kłótnie typu – zostajemy
na plaży czy idziemy zwiedzać.

Mam 10 tys. zł. Wydałabym je
na…
podróż do Indii (jest to jedno z
moich marzeń). Myślę, że owocem tej podróży byłaby książka
podróżnicza napisana przeze
mnie, o tamtejszej kulturze, religii, taka charakterystyka porównawcza życia w bogatych dzielnicach i slumsach.
Najbardziej lubię…
podróżować oraz czytać książki.
Ogólnie, to bardzo lubię robić
rzeczy, które rozwijają mnie intelektualnie oraz kulturowo.

Ankieta opracowana na przykładzie
ankiety publikowanej w Dzienniku
Polskim
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Panna Cotta
Panna Cotta, (wł. gotowana śmietanka) to włoski klasyk, od którego trudno sobie wyobrazić coś
prostszego w przygotowaniu. Pochodzi z górskich rejonów północnych Włoch, a konkretnie z Val d'Aosta, gdzie śmietana jest jednym z
wiodących składników kuchni regionalnej. Ponoć, zanim odkryto żelatynę, górale z doliny Aosta jadali po
prostu śmietanę z owocami lub orzechami i nawet im do głowy
nie przyszło, jaką karierę ten
deser zrobi w przyszłości.

Składniki: ( na 6 porcji )






Śmietanka 30%
Truskawki
Cukier
Żelatyna
Cynamon

500 ml
400 g
100 g
20 g
szczypta

Wykonanie:
Żelatynę wymieszać z czterema łyżkami gorącej wody i podgrzewać, mieszając,
aż się rozpuści. Połowę śmietanki podgrzać z cukrem i cynamonem, wymieszać z
rozpuszczoną żelatyną. Pozostałą śmietankę ubić na sztywno i wymieszać z tężejącą śmietanką z żelatyną. Wlać masę do foremek, ostudzić i schłodzić w lodówce. Wyjąć na talerz zestalony krem, udekorować owocami i sosem truskawkowym.
Renata Pietrzyk, kl. 3T3
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HUMOR
Dlaczego lekarze lubią operować bibliotekarzy?
- Bo mają wszystkie organy poukładane alfabetycznie

***
- W czym mogę pomóc? Czego pani szuka –
pyta bibliotekarz.
- Niczego - odpowiada czytelniczka.
Aaaaa, jak niczego to nie przeszkadzam. Obrażona bibliotekarka wraca za swoje biureczko.
Jak się później okazało czytelniczka szukała...
Nietzsche'go

***
Panie hrabio, złodziej w bibliotece!!!
- Tak Janie, a co czyta?

- Dzień dobry. Mogę wypożyczyć książkę?
- Dzień dobry, oczywiście.
- To poproszę.
Chwila ciszy, którą wreszcie przerywa bibliotekarka:
Wszystko jedno jaką? Czy jakąś konkretną?

***
- Proszę o jakąś książkę dla chorego.
- Coś poważnego?
Struł się lodami.

***
Student oddaje książki w bibliotece:
- Czy mogłaby pani sprawdzić czy jestem
czysty? - zwraca się do
bibliotekarki.
- Proszę bardzo...Zechce pan pokazać swoje
ręce, uszy i szyję?

***
Rozmawia dwóch psychologów:
- Wiesz, to dziwne - mówi pierwszy.
- Wystarczy krzyknąć "aaaaaa!" w bibliotece, a
wszyscy się na ciebie gapią w milczeniu.
- A próbowałeś zrobić to samo w samolocie? mówi drugi. - Wszyscy się przyłączają.

***
Student w bibliotece uczelnianej wypożycza
książki do egzaminów, pisania referatów itp.

Redakcja
Nauczyciele
bibliotekarze ,
mgr Gabriela Przęczek
współpraca:
Patrycja Pudlik kl. 1LO1
Małgorzata Dyl kl. 1LO1
Karolina Goryczka kl. 1LO1
Renata Pietrzyk kl. 3T3

Wyszperane na półkach—recenzje książek
Zabić drozda, Harper Lee
Ile znaczy dla nas godność drugiego człowieka? Czy jesteśmy w stanie zaakceptować jego odmienność? Jak, dorastając w społeczeństwie przepełnionym rasizmem i
ksenofobią, nie zatracić ludzkiej
wrażliwości? Jak znaleźć siłę do
obrony swych przekonań i życia w
zgodzie z własnym sumieniem?
Tematy poruszane przez amerykańską pisarkę i publicystkę Harper Lee, mogą wydawać się dla niektórych nieco trudne i nieciekawe.
Wszystko jednak zmienia się po przeczytaniu pierwszych rozdziałów powieści „Zabić drozda”. Akcja
ksiązki toczy się w fikcyjnym mieście Maycomb, położonym w stanie Alabama, podczas Wielkiego Kryzysu. Cała historia opowiedziana jest z perspektywy
małej dziewczynki Jean Louise (Skaut). Bohaterka,
wraz ze swoim bratem Jemem, zostaje wciągnięta w

obracających się wokół budzącej olbrzymie
kontrowersje sprawy sądowej. Rasizm, nietolerancja, ksenofobia, wszechobecny kryzys sumienia, to problemy, z którymi borykać się będą musiały dzieci, wyciągając z nich naukę o
tym, co w życiu najcenniejsze: miłość, przyjaźń,
współczucie i dobro
„Zabić drozda” jest najbardziej znaczącym
punktem w twórczej działalności autorki, za
który otrzymała nagrodę Pulitzera. Pomimo
ponad pół wieku od ukazania się, powieść nie
straciła na aktualności, może dlatego, że czasem zbyt łatwo jest zapomnieć o czymś co wyd a j e
s i ę
o c z y w i s t e .
„Zanim będę mógł żyć w zgodzie z innymi
ludźmi, przede wszystkim muszę żyć w zgodzie z sobą samym. Jedyna rzecz, jaka nie podlega przegłosowaniu przez większość, to sumienie człowieka.”

Zamek z piasku który runął, Stieg Larsson

na ślad prawdy. Pisze demaskatorski reportaż,
który ma oczyścić Lisbeth Salander i wstrząsnąć w posadach rządem, Säpo i całym krajem.

Trzecia i ostatnia część
trylogii milenijnej zaczyna się w miejscu, w
którym skończyła się
„Dziewczyna,
która
igrała z ogniem”
Dwie
ciężko
ranne osoby zostają
przywiezione do izby
przyjęć szpitala Sahigrenska w Goeteborgu.
Jedną z nich jest Lisbeth Salander, poszukiwana listem gończym i podejrzana o
podwójne
morderstwo. Jest w ciężkim stanie, ma ranę postrzałową głowy, musi natychmiast być operowana. Druga osoba
to Alexander Zalachenko, starszy mężczyzna, któremu Salander zadała cios siekierą.
Równocześnie Mikael Blomkvist szpera w
ukrytej przeszłości Lisbeth Salander i wkrótce trafia

K.M

Przeczytałam i … chcę jeszcze!
Ciekawa fabuła, nawet wątki dotyczące
Säpo (tak się wciągnęłam, że mam wszystkie te
informacje w jednym palcu), interesujące wydarzenia, postacie (zresztą jak w każdym tomie
„Millenium”).
Wątek o procesie Lisbeth przeczytałam
jednym tchem. A później ponowne pojawienie
się Biedermanna … Po prostu nie mogłam się
oderwać.
Nigdy nie zapomnę tajemniczej i zaskakującej Salander i ciekawskiego Blomkvista.
Myśle, że jeszcze wrócę do tej trylogii
Żal mi trochę rozstawać się z Lisbeth i
Mikaelem. Szkoda, że pan Larsson nie może
napisać jeszcze paru tomów.
Patrycja Pudlik kl. 1LO1

