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Już po raz 32. uczniowie i nauczyciele naszego Zespołu
Szkół wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa.
Tym razem drogocenny płyn
oddało 37 dawców (zgłosiło
się 57 chętnych);
zebrano ogółem
16,65 l krwi.
Akcja honorowego
krwiodawstwa w
Zespole Szkół została zainicjowana
przez p. Jadwigę
Nawrocką ponad 11
lat temu (26 marca
2003 r.).
Od września 2013
roku opiekę nad akcją honorowego oddawania krwi sprawują mgr Jacek Mikołajczyk i
mgr Ewa Mikołajczyk.
Podczas 32 dotychczasowych
akcji oddawania krwi w ZS
zebrano łącznie 696,30 l tego
bezcennego płynu.
Kolejna taka akcja odbędzie
się 12 grudnia 2014 r.
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Kącik kulinarny –s. 19-20
Ciekawostki geograficzne —s. 21
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Witamy w nowym roku szkolnym 2014/2015

Drodzy Czytelnicy!
Jest mi bardzo
miło oddać w Wasze
ręce pierwszy numer
„Niecodziennika” w
roku szkolnym 2014/15.
W słoneczne,
wrześniowe przedpołudnie rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny, rok
wyzwań, wytężonej
pracy oraz poszerzania własnych horyzontów.
Niektórzy
twierdzą, że "nauka
jest oknem na świat".
Ale jak to w życiu bywa - są różne okna i
różne za nimi widoki.
Mam nadzieję, że Wasze wyniki będą Was
satysfakcjonować, bo
najważniejsze to być
zadowolonym z siebie
i spełniać swoje marzenia.
Witam wszystkich uczniów klas
pierwszych w murach
„Tischnera”! Jak już
wspominałam na inauguracji roku szkolnego, dzień rozpoczęcia szkoły średniej to
symboliczny moment
przekroczenia progu
Rok 1, numer 1

dzieciństwa. Rozpoczyna się dla was
okres planowania studiów, wyboru zawodu i kształtowania
przyszłego
życia.
Wchodzicie w nowe
środowisko, które jest
dla was wielką szansą.
Jest to być może najpiękniejszy moment w
waszym życiu - z jednej strony: jeszcze
pewnej beztroski, a z
drugiej strony: pierwszych poważnych intelektualnych fascynacji. Życzę wam tego,
byście się dobrze czuli
w murach tej szkoły, a
przede wszystkim życzę wam sukcesów.
Drodzy tegoroczni maturzyści! Życzę Wam solidnego
przygotowania się do
egzaminu dojrzałości,
świadectwa ukończenia szkoły z bardzo
dobrymi
wynikami
oraz rozpoczęcia nauki na wymarzonym
kierunku studiów. Pamiętajcie!
Nasza
szkolna biblioteka służy Wam pomocą, a
uśmiechnięte
panie
bibliotekarki – dobrą
radą.
Drogie Koleżanki i Koledzy! W
tym roku szkolnym w
redakcji naszej gazetki
mamy aż pięciu maturzystów, nadal będziemy pisać dla każdego,
ale żeby to osiągnąć,
potrzebujemy
Was,

drodzy współredaktorzy. Bez Waszego zaangażowania
„Niecodziennik” byłby
tylko jeszcze jedną z
tysiąca
kolorowych,
martwych stron. To wy
nadajecie tej gazecie
wyraz i duszę. To dzięki Waszej pracy pozyskuje ona każdego miesiąca nowych czytelników. To Wy jesteście
dumnymi następcami
założycieli tej gazety.
To Waszymi klawiaturami wybijane są kolejne teksty, które składane są w to przedsięwzięcie – szkolną gazetkę. Zapraszam więc
do współpracy wszystkich uczniów naszej
szkoły, którzy mają coś
do
powiedzenia
i
chcieliby się podzielić z
innymi swoimi przemyśleniami. Drogi czytelniku, jeśli lubisz pisać i chcesz szlifować
swój kunszt – napisz!
Co możemy ci zaoferować? Dobrą zabawę,
możliwość publikowania własnych tekstów
oraz nawiązanie nowych, interesujących
znajomości. Miejsca w
„Niecodzienniku” dla
Ciebie nie zabraknie!
Redaktor Naczelna
Patrycja Pudlik
KONTAKT:
BIBLIOTEKA:
bibl_zsdob@op.pl
REDAKTOR NACZELNA:
ppudlik@interia.pl
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Nasi nauczyciele
Rozmowa z panią Dagmarą Kulig, nauczycielem bibliotekarzem
Co najbardziej lubi
Pani w pracy bibliotekarza?
W mojej pracy najbardziej cenię kontakt z
młodzieżą szkolną.
Uczniowie są grzeczni
i kulturalni, a zarazem
pełni energii. Wielu z
nich pasjonuje się czytaniem.
Nawiązując do czytelnictwa, jaka tematyka
książek najbardziej
Panią interesuje?
Najbardziej lubię kryminały i książki o tematyce wojennej, co
jest związane z moją
pasją. Nigdy nie ulegam snobizmowi tj.
„muszę tę książkę
przeczytać, bo wszyscy ją czytają” – osobiście gustuję w mało
znanych (np. literatura faktu), a wartościowych książkach i
związanych z moim
hobby.
W jaki sposób realizuje Pani swoje zainteresowania?
Jak można było się
domyślić z poprzedniej wypowiedzi, interesuję się tematyką
wojenną. Związane
jest to z moją rodzinną
Rok 1, numer 1

tradycją, ponieważ
moi przodkowie brali
czynny udział w II
wojnie światowej. W
moim rodzinnym domu zawsze o nich pamiętaliśmy i wspominaliśmy, więc przesiąkłam tą historią, opowiadaną mi, gdy byłam jeszcze dzieckiem.
Moją pasję realizuję
czytając książki i artykuły o tematyce wojennej, serfując po Internecie, by prowadzić
swoje małe
„śledztwa” wojenne
oraz jeżdżąc na różne
spotkania i konferencje z tym związane.
Współorganizuje Pani
w naszym Zespole
Szkół akcję, której celem jest pomoc dla
przytuliska dla bezdomnych psów w
Harbutowicach. Czy
młodzież ZS chętnie
angażuje się w pomoc
dla zwierząt?
Razem z panią Wiolettą Wyrobą (która jest
organizatorką zbiórki
w ZS) zauważyłyśmy,
że młodzież naszej
szkoły coraz chętniej
bierze udział w tej akcji, są coraz bardziej
wyczuleni na potrzeby zwierząt. Wiele
darów otrzymaliśmy

również od nauczycieli. Osobiście z tym
przytuliskiem jestem
związana od kilku lat,
ponieważ razem z moimi znajomymi organizowaliśmy akcje prywatnie, zaadoptowałam nawet psa z tego
schroniska. Niektórzy
pomagają ludziom, a ja
pomagam zwierzętom,
ponieważ one jeszcze
nigdy mnie nie zawiodły.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały: Patrycja
Pudlik i Małgorzata
Dyl
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Przytulisko, czyli Przytul Psisko ?
Przytulisko dla Zwierząt w Harbutowicach
powstało w 1999 roku,
mieści się nieopodal
Myślenic. Początkowo
było schronieniem dla
kilkunastu psów i kotów. W
tej
chwili
jest całkowicie
zapełnione.
Mimo
tego, iż
wielu
zwierzętom udało się
znaleźć nowe domy,
wciąż mieszka w nim
ok.90 zwierząt. Opiekę nad osieroconymi
psiakami sprawuje
obecnie pani Małgorzata Dobrzańska
wraz z mężem Jerzym.
Niestety, sytuacja
Przytuliska jest cięzka.
Brakuje wszystkiego...

Wolontariusze z naszej szkoły pod kierunkiem p. Wioletty
Wyroby i p. Dagmary
Kulig zebrali w zeszłym roku dary dla
Przytuliska w postaci
karmy, koców i ręczników. W tym roku
akcja taka jest organizowana po raz drugi.
W Przytulisku najbardziej potrzebne są:
- karma mokra i sucha, ryż, makaron
(kasza nie!)
- koce, kołdry, ręczniki
(zwłaszcza przed
okresem zimowym)
- środki czystości
(proszki, płyny, pasty)
- obroże i smycze
(mogą być używane)
- specjalistyczna karma - szczególnie dla
psów z chorą wątrobą lub nerkami
- leki dla piesków
chorych na serce
- wsparcie finansowe na bieżące
utrzymanie psów
i sterylizację

adopcyjnej). Zwierzaki są zaszczepione,
odpchlone i odrobaczone i na pewno będą dozgonnie
wdzięczne za stworzenie im prawdziwego
domu. W Przytulisku
znajdują się zwierzęta
starsze, schorowane,
ale nie brakuje także i
młodych psów.
Wszystkie działania
na rzecz Przytuliska
prowadzone są charytatywnie i w ramach
prywatnego wolnego
czasu. Nie są to działania dochodowe, i w
związku z tym prosimy o pomoc. Harbutowickie zwierzaki
można poznać na stronie Przytuliska na FB
https://
www.facebook.com/
harbutowice?fref=ts.
Jakub Figlewicz

Można też przygarnąć któregoś z
psiaków znajdujących się w
schronisku (pod
warunkiem podpisania umowy
Str. 5

NIECODZIENNIK

Międzynarodowy Dzień Pokoju u „Tischnera”
ludzi kieruje się nienawiścią.

Międzynarodowy Dzień Pokoju,
obchodzony corocznie
21 września, jest świętem ustanowionym w
1981r. przez ONZ dla
upamiętnienia
idei
pokoju między narodami, stanowi niejako
wezwanie i apel tej
organizacji do wszystkich państw świata o
zawieszenie
broni
choćby na 24 godziny
tego dnia i zrezygnowanie z konfliktów,
przemocy i wrogości.
Dnia 19
września
uczniowie Zespołu
Szkół
stanęli w kręgu
na szkolnym
boisku,
tworząc
symboliczną mandalę
pokoju – to
nasz sposób na
świętowanie
tego dnia, bo
chociaż żyjemy
w wolnym kraju, wciąż wielu
Str. 6

Symboliczne
ziarno
pokoju
w
uczniach „Tischnera”
przed czterema laty
zasiała, nauczycielka
języka niemieckiego,
mgr Grażyna Trzeciak, w tym roku nad
całością imprezy czuwał Samorząd Szkolny wraz z opiekunem
– mgr Justyną Dudzik.
Uroczystość
odbyła
się z udziałem całej
społeczności szkolnej
oraz
zaproszonych
gości, m.in. pana Starosty – Józefa Tomala,
pana Andrzeja Topy –
Dyrektora MGOK-u w
Dobczycach, pani Elżbiety Kautsch, pani
Małgorzaty Bartnik –
Dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 3
w Dobczycach oraz
gimnazjalistów.
Jak co roku, nie
mogło
zabraknąć
przedszkolaków z w/
w Przedszkola, którzy
przyłączyli się do
świętowania z nami
tego dnia, śpiewając
piosenkę
„Proszę,
przepraszam, dziękuję”. Imprezę poprowadzili uczniowie z klasy 3LO1 (Patrycja Pudlik, Anna Knapik),
2LO1 (Aleksandra Dudzik, Piotr Ochender),

Ewa Skóra i Natalia
Siuta (obie z kl. 3LO1)
wzruszyły nas swoją
aranżacją
piosenki
„Imagine”, w zadumę
wprawiły nas fragmenty z piosenki Czesława
Niemena
„Dziwny
jest
ten
świat”, imprezę udokumentowała swoimi
zdjęciami uczennica
klasy 3LO1 – Bożena
Chrast. Jak zawsze
oprawę muzyczną zapewnili utalentowani
uczniowie
„Tischnera” (Natalia
Czerwińska,
Kamil
Sadowski,
Przemysław Filipiec, Krzysztof Żuławiński, Jarosław Olesek, Piotr Pietrzyk, Tomasz Moryc,
Kacper Ścibor oraz
Tomasz Łukasik), wykonując w języku niemieckim piosenkę Eleni -„Troszeczkę ziemi,
troszeczkę słońca”.
W
20minutowym programie, dzieci, młodzież
oraz zaproszeni goście, wykonując symboliczny gest trzymania się za ręce, wyrazili wolę przestrzegania
pokoju, którego znaczenia nie zawsze jesteśmy świadomi.

Patrycja Pudlik
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O pokoju…
Otwieram oczy… Przez okno wpadają złociste,
ciepłe promienie. Jest pięknie. Zielone drzewa,
szum wiatru, kolorowe motyle. Jeden z nich zaplątał się w śnieżnobiała
firankę.
Oglądam otaczający mnie świat z podziwem i błogością. Nie potrafię
zrozumieć, jak człowiek potrafi niszczyć to, co otrzymaliśmy jako
wspólne dobro.
Dlaczego? Dlaczego w świecie jest tyle zła? Tyle smutnych dziecięcych
twarzy… Tyle łez.
Ludzie zmagają się z wieloma trudnościami, lecz czym są one w porównaniu z czasem wojny i strachu?
Nie doceniają tego, co posiadają. Nie są świadomi jak cienka nić dzieli
dobro od zła.
A wystarczy na chwilę się zatrzymać… Spojrzeć odrobinę dalej. Pokochać świat i cieszyć się z wolności i spokoju.
Bo świat nie jest zły. Jest piękny.
To ludzie decyduje o losie swoim i innych. To właśnie oni burzą wszystko to, co nas otacza. Niszczą samych siebie.
Ale mogą i budować, naprawiać i kochać.
Historia powinna Nas nauczyć, że wszystko co posiadamy jest nietrwałe i kruche.
Dlatego budujmy lepszą przyszłość ,doceniajmy teraźniejszość.
Otwórzmy serca na innych i wlewajmy w nie spokój.
Niech biały gołąb już nigdy nie zniknie z naszego nieba…
Woźniak Angelika
Str. 7
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Wywiad z Kubą Piwowarskim, sportowcem odnoszącym sukcesy
w gimnastyce sportowej
Czym się interesujesz, jakie wartości są
dla Ciebie najważniejsze?
Interesuje mnie sport,
obecnie najważniejsze
jest dla mnie, oczywiście oprócz gimnastyki i miłości, ukończenie szkoły.
Czy mógłbyś nam
opowiedzieć w jaki
sposób przygotowujesz się do zawodów?
Trenuję od 13 lat, trening trwa zazwyczaj 3
godziny i odbywa się
6 razy w tygodniu.
Dlaczego wybrałeś
gimnastykę sportową?
Gimnastykę sportową
zobaczyłem w telewizji, bardzo mi się
spodobało a trenować
zacząłem dzięki ojcu,
który zabrał mnie na
pierwszy trening.
Jakie kraje poznałeś
dzięki gimnastyce
sportowej?
Dotychczas byłem na
zawodach w Holandii,
Austrii, Belgii, Danii,
Czechach, Słowenii i
Niemczech.
Jakie są Twoje plany
na przyszłość?
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Jeszcze nie mam
sprecyzowanych planów, na pewno
chciałbym swoją pracę związać z gimnastyką…
Zakwalifikowałeś
się do 45. Mistrzostw Świata w
gimnastyce sportowej, które odbędą
się w październiku
w Chinach. Jak oceniasz swoje szanse?
Jestem nastawiony
bardzo pozytywnie,
nie stresuję się, przynajmniej jeszcze...,
ponieważ jadę zrobić
swoje, a szans na
czołowe miejsca
hmm.. raczej nie
przewiduję. Dla
mnie już wielkim
sukcesem jest to, że
się zakwalifikowałem.

Jakub Piwowarski –
jest uczniem klasy
trzeciej liceum
kulturowego w
Zespole Szkół w
Dobczycach,
uprawia gimnastykę
sportową,
reprezentant Polski
młodzieżowców w
gimnastyce
sportowej,
drużynowy mistrz
Polski.

Trenujesz przed mistrzostwami intensywniej, jak sobie z
tym radzisz?
Trenuję ciężko,
drobne kontuzje
zmuszają mnie jednak do wizyt u fizjoterapeuty, przez co
opuszczam zajęcia w
szkole, a jestem w
klasie maturalnej, ale
poza tym jest bardzo
dobrze.

Rozmawiała Małgorzata Dyl
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70. ROCZNICA PACYFIKACJI WIŚNIOWEJ I LIPNIKA

18 września 2014 r. na
dobczyckim Rynku
odbyły się obchody 70
-tej rocznicy pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika przez niemieckich
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okupantów.
Jak każdego
roku w uroczystościach
udział wzięli uczniowie
klas mundurowych
naszej szkoły pod kierunkiem
Pana majora
Jerzego Krygiera. Przed symbolicznym Grobem Nieznanego Żołnierza
burmistrz Dobczyc
Pan Paweł Machnicki
oraz uczniowie dobczyckiego gimnazjum
wygłosili pariotyczne
przemowy upamiętniające te tragiczne
chwile a przedstawiciele samorządu lokalnego oraz służb mundurowych złożyli
symboliczne wieńce.
Część oficjalną zakończył apel poległych z
udziałem Kompanii
Honorowej Wojska
Polskiego oraz występ
Orkiestry Dętej OSP z
Dobczyc pod kierunkiem Pana Józefa Manieckiego.
17 i 18 września 1944
r. Niemcy prowadzili

brutalna akcję pacyfikacyjną w miejscowościach Wiśniowa, Lipnik i Węglówka. W
wyniku tych działań
według wiedzy historyków życie straciło
90 osób, w tym 78 w
Wiśniowej, 9 w Lipniku i 3 osoby w Węglówce. Spalono także
140 zabudowań
mieszkalnogospodarczych.
Dla uczniów naszej
szkoły udział w tego
typu uroczystościach,
które są doskonałymi
lekcjami patriotyzmu
oraz historii jest istotnym elementem
kształtowania odpowiednich postaw i
wartości, którymi muszą odznaczać się kandydaci do służb mundurowych.
Źródło: klasa mundurowa Zespołu Szkół
im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
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Witamy! Wreszcie Pani przyszła…
Drrrnnnn! O nie…
Już? Która to godzina?
Patrzę a mała, jeszcze
rozmazana wskazówka ustawiła się równo
na szóstce.
Fakt faktem trzeba się
zwlec z łóżka i rozpocząć kolejny dzień.
Ubieram pantofle, lewy na prawą, prawy
na lewą nogę i ruszam
w kierunku drzwi.
Ale??
Dlaczego jest tak
ciemno? Przez okno
nie widać nic, poza
czarnymi krukami.
Mglisto, deszczowo,
chłodno.
Śniadanie zjedzone,
zęby umyte. Długie
włosy, które nie lubią
wilgoci, nie upnę w
żaden nadzwyczajny
kok. Pogoda i tak sama mnie uczesze…
Otwieram szafę. Jakie
cudowne sukienki!
Różowa, biała, zielona. A te spódniczki i
lekkie sweterki! Niestety trzeba wrócić na
ziemię. Zamiast sukienki muszę ubrać
spodnie, najlepiej
płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze. Teraz aura projektuje
modę i narzuca trendy.
Nieodłącznym
elementem i moim
przyjacielem stał się
parasol. Deszczowa
ochrona na jednej nodze, którą nie raz woRok 1, numer 1

lałabym zgubić!
Uwielbiam gdy w pochmurny i wietrzny
dzień nad moją głową
zastaje tylko metalowa konstrukcja.
Kiedy woda spływająca po jego rogach
wędruje dokładnie do
moich butów… Lubię
też nosić parasol w
ręce, zastanawiając
się kiedy go gdzieś
zostawię i o nim zapomnę… Ehhh.
Bywają jednak
dni słoneczne i ciepłe.
Można zrezygnować z
kaloszy i foliowego
płaszcza. Poranki są
bardzo chłodne, unosi
się gęsta mgła. Lecz w
oddali za tą białą
ścianą widać błysk
jasnego słońca. Nawet
dzwoniący budzik Ne
jest w stanie zepsuć
mi humoru. Podnoszę
się z łóżka pełna wigoru i radości, bo
wiem, że dziś będzie
słońce.
Za oknem rysuje się
obraz pięknej, złotej
jesieni. Świat wygląd
zupełnie inaczej.
W drodze do domu
pogryzam soczyste,
czerwone jabłko. W
końcu to symbol tej
pory roku.
Kto z Nas nie malował różnobarwnej Pani z wielkim koszem
owoców? W sukni
uszytej z liści i kasztanowym kapeluszem?

Od dziecka łudziłam
się, że tak wygląda
następczyni lata.
Jeśli Jesień jest kobietą… To wszystko wyjaśnia. Kobiety są
zmienne i mają różne
oblicza.
Na drodze coraz więcej liści. Po ciężkim
dniu mam ochotę zaczerpnąć świeżego powietrza. Wychodzę…
Ledwo zamknę
drzwi a na zewnątrz już robi się
ciemno.
Dni są coraz krótsze, a noce jakby
takie same…
Każda pora
roku ma swoje wady i zalety. Dopiero
co pożegnaliśmy komary, a teraz nie możemy odpędzić się od
owocowych muszek.
Słońce nie ma już takiej mocy, wieczory
są chłodne i długie.
Zamiast kolorowych
kwiatów z drzew spadają kształtne liście.
Niektórzy robią z nich
bukiety. Ja polubiłam
swoje grabki.
Może i dobrze,
że wszystko się zmienia. To uchroni Nas
przed nuda i monotonią życia. Szaro, ponuro, nudno… Nieważne… Za niedługo,
znów przyjdzie przecież wiosna!...
Woźniak Angelika

Str. 10

xxx
Bór wielki ciemnym już się robił
Gdy chłopiec z dziewczyną do niego znów wchodził
Weszli zakochani do boru wielkiego
Wtedy nie czuli strachu żadnego
Wciąż w skowronkach miłości kroczyli powoli
Będąc w swych oczach niewinnej niewoli
Wreszcie znaleźli przepiękną polanę
Wielkie drzewa wokół rozsiane
Wyczesywały z głów ciepłe swe kolory
A wiatr w swym tańcu pokazywał ich spory
Trawa zielona lekko kostki chłodząc
Zwiewnym zapachem młodą parkę uwodząc
Słodko wołała by położyć się koło siebie
I w miłości szale znaleźć się w niebie
Całowali więc jak prawdziwi kochankowie
Byli bez wieku lecz… tutaj nikt im nic nie powie
Jednakże gdy w objęciach już się mieli
W jednej chwili … mimo woli… oboje zasnęli
Nazajutrz chłopiec wstał
Lecz jego złotowłosej nigdzie nie było
Biedaka to strasznie zezłościło
W złości płakał … krzyczał … włosy rwał
Nagle w głowie … słowa wybranej przez szloch i płakanie
„Wypuść … ja nie chcę … tu jest ciemno ...kochanie”
Kamil Drużbacki

Rok 1, numer 1
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Uczniowie naszej szkoły nagrodzeni przez Starostę
Redakcja
„Niecodziennika” pragnie
poinformować, że Redaktor Naczelna naszej gazetki – Patrycja Pudlik (kl.
3LO1) –otrzymała Nagrodę Starosty powiatu myślenickiego dla najlepszych uczniów z tego powiatu. Takową nagrodę
otrzymał również drugi
uczeń z naszej szkoły –
Filip Piwowarczyk
(kl.4T2). Uczniowie naszej
szkoły znaleźli się wśród
22 najlepszych, a musieli
spełnić następujące kryteria: zyskać celujące i wysokie wyniki w nauce
(średnia ocen minimum
5,2) i równocześnie spełnić
co najmniej dwa z podanych warunków: być finalistą konkursu przedmiotowego przynajmniej na
szczeblu wojewódzkim,
wykazywać szczelne zdol-

ności co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując z niej stopnie
celujące, uzyskiwać nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej, swoimi osiągnięciami w innych dziedzinach promować Powiat Myślenicki w
województwie, kraju lub
za granicą. Pragniemy
przypomnieć, że Patrycja,
w roku szkolnym
2013/14, uzyskała średnią 5,67, natomiast Filip –
5,31.
Zapytaliśmy Patrycję,
o ,,sposób” na tak dobrą
średnią:
- Przede wszystkim powtarzam sobie, że uczę się dla
siebie, nie dla nauczycieli,
nie dla rodziców, lecz dla
własnej ambicji. Moim sposobem na szybkie przyswa-

janie wiedzy jest robienie
map myśli i notatek. Natomiast języków uczę się poprzez robienie tzw. fiszek
oraz wykorzystywaniu
przyswajanego słownictwa
w zadaniach. – wyznaje
Patrycja - Jeśli chodzi o
nagrody, to jeżeli robi się
coś i jest się za to nagradzanym, a przy tym występuje
mała rywalizacja, to myślę,
że daje to podwójnego
„kopa” do działania. Notabene, razem z Filipem, w
tym roku kończymy naukę
w tej szkole, więc musimy
przekazać symboliczną pałeczkę dla najlepszych
uczniów, na których czekają
nagrody i stypendium.
Więc, drogie Koleżanki i
Koledzy – bierzcie się do
roboty! Trzymam kciuki!

Fot: Archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach
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Udział uczniów ZS w międzynarodowej konferencji o
bezpieczeństwie euroatlantyckim
cja odbyła się
w hotelu Sheraton w Krakowie 17 października 2014.
Konferencję
otworzyła Prezes
Fundacji
Instytutu Studiów
Strategicznych
w
Krakowie, Pani
Anna Szymańska-Klich.
XXII międzynarodowa
konferencja pt. Nowy
Kształt Euroatlantyckiej
Polityki Bezpieczeństwa
po Szczycie NATO w
Walii została zorganizowana przez Fundację Instytutu Studiów
Strategicznych,
we
współpracy z: Kwaterą Główną NATO,
Fundacją
Konrada
Adenauera w Polsce
oraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Konferen-
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Spotkanie podzielone
zostało na trzy panele.
Tematy poruszane na
konferencji to m. in.
zbiorowa polityką
obronna omawiana
pod hasłem „Wszyscy
za jednego”, dostosowanie sił i zdolności
wojskowych do potrzeb NATO.

ster Obrony Narodowej, Robert Pszczel—
Dyrektor Biura Informacyjnego NATO w
Moskwie, Marcin Kozieł—Dyrektor Biura
Łącznikowego NATO
na Ukrainie, Ellen
Germain—Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, prof. Roman Kuźniar—Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Panele kończył się żywą dyskusją, w której
głos zabrało wielu zaproszonych gości.
Patrycja Król
Janusz Żak

W spotkaniu głos zabrali m. in. :
Bogdan Klich—
Senator RP, były Mini-

NIECODZIENNIK

Wrażenia z gościnnego występu Teatru
w Stodole w Wiedniu

źródło: strona Teatru w Stodole, Facebook
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20 września był
dniem, którego każdy
członek naszego teatru wyczekiwał niecierpliwie. To właśnie
tego dnia mieliśmy
wyjechać do Wiednia
z naszym spektaklem
Terapia. Jednak przyjemność poprzedzała
trudna praca. Wiele
prób przygotowań,
wszystko musiało być
dopięte na ostatni guzik. Wyjechaliśmy
wczesnym rankiem,
wszyscy byli bardzo
podekscytowani. Mimo już wielu zagranych spektakli tak daleko jeszcze nie byliśmy. Droga przebiegała bardzo przyjemnie,
wszyscy byliśmy przepełnieni dobrym humorem i entuzjazmem. Kiedy dojechaliśmy do polonijnego
centrum kultury TAKT nie czekał na
nas odpoczynek. Każdy miał wyznaczone
zadanie, aby przygotowania przebiegały
sprawnie. Kiedy
wszystko było gotowe
mieliśmy czas na cha-

rakteryzacje, wejście
w role i oczekiwanie.
Oczywiście, towarzyszyła temu duża trema. Lecz kiedy spektakl się zaczął cały
stres spłynął. Trema
została przyjęta bardzo gorąco. Po przedstawieniu na widzów
czekał jeszcze recital
jednej z naszych aktorek. Drugi dzień był
dla nas dniem odpoczynku. Mieliśmy cudowną pogodę, przez
co Wiedeń stawał się
jeszcze piękniejszy.
Ogrody Wiedeńskie
zapierały dech w piersiach a zabytki budziły zainteresowanie
każdego z nas. Po
wspaniale spędzonym
dniu nadszedł czas na
powrót. Zmęczeni,
lecz jakże szczęśliwi
wracaliśmy do Polski.
To naprawdę cudowne uczucie dostarczyć
Polonii tyle radości i i
zostawić tam kawałek
nas.
Klaudia Chrobak
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Lider w rozwoju

Powracając jeszcze do
roku szkolnego 2013/14 warto wspomnieć
o projekcie " Lider w
rozwoju" , organizo-

wanym przez Laboratorium Zmiany oraz
Stowarzyszenie Edukacji Kreatywnej jaki
miał miejsce w naszej
szkole. Warsztaty
trwały cały II semestr,
a uczestnikami byli
chętni uczniowie, którzy wyróżniali się ambicją, chęcią poznania
samego siebie oraz
kreatywnością.

takie jak : budowanie
zespołu, komunikacja,
motywacja, autoprezentacja oraz nasz
własny potencjał. Zajęcia były prowadzone
w taki sposób, aby
każdy mógł wyrazić
siebie ; słuchaliśmy się
wzajemnie, wchodziliśmy w dyskusje itd.
Czuliśmy sie bardzo
swobodnie. Nie zabrakło też wyjazdów.
Pierwszym z
nich była niepozorna wizyta w stadninie konnej
o nazwie "
Konie uczą ".
Drugim zaplanowanym
wyjazdem
był... Kraków . Co
prawda kto z
nas nie widział i nie
zwiedzał Krakowa?

Natomiast my poznaliśmy go z nieco innej
strony. Zamiast po raz
któryś z kolei poznawać historię tego miasta usłyszeliśmy wiele
ciekawostek typowo
dla młodzieży, o których zapewne żaden
przewodnik Wam nie
opowiadał. Punktem
kulminacyjnym tej
wycieczki było spotkanie z Jaśkiem Melą.
Opowiedział nam
swoją historię w taki
sposób, że poruszył
chyba każde serce na
sali i to w sposób pozytywny. Nie użalał
się nad sobą - wręcz
przeciwnie. Ten młody chłopak ma w sobie tyle pozytywnego
myślenia, energii, motywacji do działania...
I pozwolę sobie zacytować coś, co mnie
osobiście ujęło
"Wyrzuć ze swojego
życia słowo NIEMOŻLIWE ! "

Każde spotkanie poruszało inne kwestie,
Str. 15
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Rezultatem tych
warsztatów był dowolny projekt realizowany przez nas samych. Jako, że byliśmy podzieleni na
dwie grupy ze względu na wiek odbyły się
dwa projekty. Moja
grupa spośród nieograniczonej liczby
opcji wybrała pomoc
dla Domu
Dziecka w
Pawlikowicach . Niby
banalne,
aczkolwiek
każda pomoc ma
ogromną
wartość.
Ponadto
chcieliśmy
zrobić coś
wspólnie
dla kogoś. Skontaktowaliśmy się z opiekunami i zebraliśmy informacje o tym, czego
potrzebują. Wykorzystując wiedzę i umiejętności z naszych zajęć udało nam się zdobyć wiele artykułów.
Zaplanowaliśmy ten
dzień w taki sposób,
aby nikt się nie nudził.
Męska część naszej
grupy urządziła sobie
mecz z nowymi kolegami…

Str. 16

... a damska część
przyrządziła pyszne kiełbaski!

Druga, mniej liczna,
wiec i ograniczona
grupa zorganizowała
Dzień Uśmiechu. Celem tego przedsięwzięcia był po prostu
uśmiech drugiej osoby
w zwykły szary dzień.
Rozdawano cukierki i
złote myśli. Bo przecież każdy dzień jest
dobry, aby się
uśmiechnąć :)
Nie pozostało nic innego, jak zachęcić każdego z was do brania
udziału w tego typu
zajęciach. Nie chodzi o
samą naukę, ale jest to
po prostu niesamowita przygoda, którą
każdy z nas będzie na
pewno mile wspominał, a dla niedowiarków...

Patrycja Pajor
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KĄCIK NATURALNEGO PIĘKNA
Choć za oknem pogoda nie wskazuje Nam
na nadchodzący październik, to " włosowe
maniaczki " powinny
już zacząć myśleć o
zimowej pielęgnacji.
Przyklapnięte, przytłoczone ciężarem różnych nakryć głowy
włosy, tracą blask, wigor i świeżość. Aby
Wam troszeczkę pomóc odwołam się do

szone końcówki, napuszona czupryna...
Rynek kosmetyków
do włosów jest naprawdę bogaty, wiec
nie bójmy się z tego
korzystać! Warto zaopatrzyć się w maseczki i odżywki głęboko nawilżające, używając ich regularnie
po każdym myciu głowy. Odradza się używania preparatów bez
spłukiwania, gdyż
nadmiar obciąża włosy i może powodować
przetłuszczanie się.

2. Wzmacnanie włosów od środka

kilku punktów:
1. Nawilżanie - podstawą !
Jak wiadomo niska
temperatura + sztuczne
ogrzewanie = elektryzujące się włosy, podsu-
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Sezon na bomby witaminowe dobiegł końca, jednak w Waszej
diecie nie powinno ich
zabraknąć. Naturalne
składniki odżywcze sa
najlepszą pielęgnacją
dla naszej urody. Nie
rezygnujmy z warzyw, owoców, soków, które przez cały
rok są dostępne w supermarketach. Warto
zapamiętać, że suplementy diety nie równają sie witaminom
czerpanym z pokarmów.

3. Ochrona przed
zimnem i zniszczeniami
Ważna informacja dla
przeciwniczek czapek,
berecików i innych
nakryć głowy! Wbrew
pozorom pełnią one
funcję ochronną dla
naszych kosmyków.
Zatrzymują ciepło i
chronią nasze cebulki.
Nie powinny być za
ciasne, gdyż może to
powodować wypadanie włosów. Warto
wybierać te z bawełny
lub wełny, skóra będzie swobodnie oddychać i nie zaczną się
przetłuszczać. Proponuję na ten okres odstawić również suszarkę.

A na koniec amatorska,
niepodręcznikowa ciekawostka ode mnie: na wilgotne końce nanieść nieco kremu (najlepiej bambino), co dodatkowo
ochroni je przed deszczem, wiatrem, niską
temperaturą.

Oprac. Patrycja Pajor
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15 ulubionych książek użytkowników Facebooka
Wymień 10 książek, które cię uformowały,
zmieniły twój sposób myślenia – zaproponował
inicjator zabawy, która w ostatnim czasie opanowała największe sieci społecznościowe.
Zafascynowani fenomenem quizu analitycy
Facebooka postanowili sprawdzić, jakie tytuły
użytkownicy portalu wymieniają jako te (dla
nich) najważniejsze. Przeegzaminowali ponad
130 tysięcy wpisów – odpowiedzi na powyższą
zaczepkę – i ułożyli listę książek, które występowały w nich najczęściej.
Oto czołowa piętnastka, a wcześniej trzy uwagi: kobiety brały udział w zabawie trzykrotnie
częściej od mężczyzn, średnia wieku głosujących wyniosła 37 lat, a Facebook wziął pod uwagę wyłącznie wpisy anglojęzyczne. Badanie zdominowali więc Amerykanie, choć aż 10 proc. głosów nadeszło np. z Indii –
więcej niż z Wielkiej Brytanii.
1. Seria „Harry Potter”, J.K. Rowling
2. „Zabić drozda”, Harper Lee
3. Trylogia „Władca Pierścieni”, J.R.R. Tolkien
4. „Hobbit”, J.R.R. Tolkien
5. „Duma i uprzedzenie”, Jane Austen
6. Biblia
7. „Autostopem przez galaktykę”, Douglas Adams
8. Trylogia „Igrzyska śmierci”, Suzanne Collins
9. „Buszujący w zbożu”, J.D. Salinger
10. „Wielki Gatsby”, F. Scott Fitzgerald
11. „Rok 1984”, George Orwell
12. „Małe kobietki”, Louisa May Alcott
13. „Dziwne losy Jane Eyre”, Charlotte Bronte
14. „Bastion”, Stephen King
15. „Przeminęło z wiatrem”, Margaret Mitchell
Źródło:
Lustro Biblioteki http://www.lustrobiblioteki.pl/2014/09/biblionews-15-ulubionychksiazek.html
BIBLIONEWS - KSIĄŻKI 9/10/2014 BARBARA MARIA MORAWIEC
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KĄCIK KULINARNY
SKŁADNIKI

BOUNTY— smak raju domowej roboty

400 ml mleka kokosowego (1 puszka)
200 g wiórków kokosowych
100 g białej czekolady (tabliczka)
200 g ciemnej czekolady do gotowania (nie wymaga temperowania)
3 łyżki białego cukru
WYKONANIE
Do rondelka z grubym dnem wlewamy mleko i dodajemy cukier. Podgrzewamy mieszając, aż cukier się rozpuści. Doprowadzamy do wrzenia, zmniejszamy ogień i gotujemy mieszając od czasu do czasu, aż mleko odparuje do objętości około 200 ml czyli niepełnej szklanki.
Mleko zdejmujemy z ognia i dodajemy do niego drobno pokruszoną
białą czekoladę i mieszamy aby się rozpuściła. Wtedy do mleka dodajemy wiórki i znowu mieszamy aby powstała masa kokosowa.
Odstawiamy ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Wtedy
lekko zgęstnieje i da się lepić.
Z ostudzonej masy formujemy krótkie batoniki (nie tylko dlatego, że
oryginalne mają taki kształt ale w ogóle małe jest łatwiej zrobić niż
duże). Batoniki układamy na płaskim talerzu lub desce, nakrywamy
folią aluminiową i wstawiamy do lodówki aby zastygły i stwardniały.
Ciemną czekoladę (używam czekolady do gotowania czyli kuwertury, bo nie trzeba jej temperować, aby po zastygnięciu dobrze wyglądała) rozpuszczamy w małym rondelku najlepiej w kąpieli wodnej
żeby się nie przypaliła i zanurzamy w niej batoniki aby je pokryć
czekoladą. Aby sobie ułatwić zadanie najlepiej batonik nadziać na
jakiś szpikulec np. patyk do szaszłyków, zanurzyć, wyjąć i poczekać
aż nadmiar czekolady sam ścieknie i delikatnie zsunąć batonik z patyka na talerz.
Teraz wystarczy poczekać aż czekolada zastygnie i gotowe.
Oprac. Sylwia Urbaniak
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KĄCIK KULINARNY
Kruche maślane ciasto z malinami i kokosową bezą
SKŁADNIKI

WYKONANIE

Kruche maślane ciasto:
2 szklanki mąki pszennej
1 szklanka mąki krupczatki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki cukru pudru
5 żółtek
20 dag masła
Kokosowa beza:
5 białek
¾ szklanki cukru
20 dag wiórek kokosowych
2 łyżki mąki ziemniaczanej
aromat migdałowy
Dodatkowo:
1 ½ łyżki bułki tartej
50 dag malin

Do miski wsypać mąkę pszenną, mąkę krupczatkę, proszek do pieczenia i cukier
puder. Dodać
żółtka i miękkie
masło. Razem
wymieszać, zagnieść kruche
ciasto i schłodzić w lodówce.
Białka ubić na
sztywną pianę.
Dodać cukier i
ubijać, aż cukier
się
rozpuści.
Następnie dodać wiórki kokosowe, mąkę ziemniaczaną, kilka kropli aromatu
migdałowego i razem zmiksować. Dno dużej tortownicy o średnicy
26-28 cm wyłożyć papierem do pieczenia, a boki posmarować
tłuszczem. Włożyć do niej 2/3 ciasta i nakłuć widelcem. Potem
włożyć do nagrzanego piekarnika i piec przez około 10 minut w
temperaturze 170 °C. Następnie posypać ciasto bułką tartą, wyłożyć opłukane i osuszone maliny, potem kokosową bezę, a na górę
zetrzeć na tarce o dużych oczkach pozostałe kruche ciasto. Włożyć
ponownie do nagrzanego piekarnika i piec przez około 35 minut w
temperaturze 170 °C. Smacznego.

Dynia nie tylko do garnka
Ponieważ zbliża się czas, gdy dynie zaczynają
swoje królowanie, kilka ciekawostek na jej temat :)
Indiańskie plemiona uznawały ją za afrodyzjak.
Dzisiaj zalety dyni odkrywane są na nowo.
Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej, a do
Europy trafiła dzięki Hiszpanom w XVI wieku.
W Polsce przed laty uważana była za jarzynę
przeznaczoną dla ludu wiejskiego lub dla bydła. Całe szczęście, że choć późno jednak doceniliśmy jej walory nie tylko smakowe, ale i odżywcze, zdrowotne i wspomagające naszą urodę. Dynia doczekała się nawet swojego święta.
Podczas dni Festiwalu Dyni, organizowanych
wczesną jesienią, to właśnie ona jest główną bohaterką.
Str. 20

Choć dynia tak naprawdę króluje w kuchni amerykańskiej, to w Polsce też zaczyna nabierać coraz
większego znaczenia. Dynię można wykorzystać
całkowicie. Jej nasiona stosowane są w przetwórstwie cukierniczym i piekarskim. Tłoczony z nich
olej jest smacznym dodatkiem do wielu potraw
(nie może być używany do smażenia itp. - pod
wpływem wysokiej temperatury tworzy szkodliwe
związki). Miąższ wykorzystywany w kuchni może
służyć, jako przyboczny lub główny składnik potraw gotowanych, smażonych, duszonych, pieczonych, a nawet konfitur.
ZACHĘCAM DO KORZYSTANIA Z NAJSMACZNIEJSZYCH DARÓW NATURY :)

NIECODZIENNIK

Oprac. Sylwia Urbaniak

Ciekawostki geograficzne
Na jemeńskiej wyspie Sokotra występuje 825 odmian rzadkich roślin, a
90% tamtejszych gadów i
95% tamtejszych gatunków ślimaków nie występuje nigdzie indziej na
świecie.
Ilha de Queimada Grande to niewielka
wyspa leżąca u wybrzeży Brazylii, niedaleko Sao Paulo. Wyspa jest niezamieszkana i obowiązuje całkowity zakaz wstępu na nią. Wszystko za sprawą
zamieszkujących ją węży gatunku żararaki wyspowej – jednego z najbardziej
jadowitych węzy świata. Przypada tam
statystycznie od jednego do pięciu węży
na 1 m2 wyspy.
Leżąca 2 ooo km na wschód od Afryki wyspa
Mauritius sprawia wrażenie jakby znajdowała się
na szczycie wielkiego podwodnego wodospadu.
W rzeczywistości jest to złudzenie optyczne spowodowane naniesionym przez ocean różnokolorowym piachem, a głębokość w tym miejscu nie jest
zbyt wielka.

Australijska skała Uluru
(Ayers Rock) wznosi się 300
metrów ponad ziemię, ale ta
część, której nie widać, jest
jeszcze bardziej imponująca:
skała rozciąga się w dół na
głębokość ok. 2, 5 km!
Dwa razy w roku, w Nowym Jorku, ma miejsce zjawisko, zwane
Manhattanhenge . Oznacza to, że
zachodzące słońce ustawia się
dokładnie wzdłuż ulic położonych na osi wschód – zachód.
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