
Gazetka szkolna 
wydawana przez 
uczniów Zespołu 

Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego 

Pospiesznym przez  

szkołę: 
- 18.10 odrobiliśmy dzień 
10 listopada, więc zrobił 
nam się wolny długi week-
end (8-11.11.); 
- Następne odrabianie 
15.11. za 02.01 - dłuŜsza 
przerwa świąteczna; 
- 12.11 pierwszaki naszej 
szkoły przystąpią do ślubo-
wania; 
- 13.11 święto Szkoły; 
- 14.11. Zawody Matema-
tyczne dla gimnazjalistów.  
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 P rzeds t awiamy 
prace, które zostały nagro-
dzone w kolejnym konkur-
sie, zorganizowanym przez 
Samorząd Szkolny. W na-
wiązaniu do Dnia Edukacji 
Na rodowej  z ad an i em 
uczniów było sporządzenie 
najlepszej, najciekawszej i 
najtrafniejszej karykatury 
nauczyciela. Niestety, nie-
wiele osób zdecydowało się 
podjąć wyzwanie, ale prace, 
które spłynęły na konkurs, 
świadczą o duŜych zdolno-
ś c i a c h  u c z n i ó w 
"Średniawskiego". Jury w 
składzie: Dorota Mirek 
(opiekunka Samorządu 
Szkolnego), Agnieszka Zię-
ba i Arleta Garbień po dłu-
gich i burzliwych obradach 
zdecydowało się przyznać 
następujące nagrody: I miej-
sce ex aequo: Katarzyna 
Lasek - II TA i Magdalena 
Sułkowska - IV TA, II miej-
sce: Aneta Łopata - II TA 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

prof. D. Mirek 

Karykaturalny  

nauczyciel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. E. Górecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dyr. J. Cachel 

Ogłoszenie 
Bezpłatny kurs tańca towa-
rzyskiego dla uczniów i na-
uczycieli Zespołu Szkół pro-
wadzony przez Mateusza 
Cachro z kl. 2 TA. Chętnych 
zapraszamy do zapisu w 
sekretariacie. 

Cześć!  
Witamy wszystkich w kolej-
nym roku szkolnym :) KaŜde-
mu z nas latek przybyło :) Jed-
ni  w tym roku zyskali miano 
„maturzystów”, a inni pierw-
szaków. Tych drugich witamy 
w naszym gronie, a tym pierw-
szym Ŝyczymy pasma sukce-
sów, szczególnie w maju i 
czerwcu. Informujemy, Ŝe 
podtrzymując dawną tradycję 
będziemy się starać wydawać 
gazetkę co dwa miesiące.  Tak 
więc spieszymy do was z wie-
ściami co działo się we wrze-
śniu i październiku w naszej 
szkole.  

Redakcja 



 W przemówieniu 
inauguracyjnym dyrektor 
Jerzy Cachel analizując efek-
ty minionego roku podkreślił 
znaczną poprawę frekwencji 
- znacznie powyŜej średniej 
małopolskiej. W najlepiej 
uczęszczającej klasie sięgnę-
ła ona blisko 100%, za co 
klasa pojechała na wycieczkę 
ufundowaną przez dyrekcję 
szkoły. RównieŜ wysoka, bo 
aŜ na poziomie 88%, była 
zdawalność matury w techni-
kach dla młodzieŜy. Popra-
wiła się równieŜ zdawalność 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 
Dyrektor zapowiedział teŜ 
wydarzenia stałe w roku 
szkolnym - święto szkoły, 
powiatowe i międzygimna-
zjalne zawody matematycz-
ne, konkurs kolęd i pastora-
łek, wieczornicę pamięci 
Jana Pawła II w rocznicę 
jego śmierci, spotkania oko-
licznościowe. Zachęcał do 
aktywności w kaŜdej dziedzi-
nie Ŝycia szkoły. Głos zabrali 
równieŜ zaproszeni goście. 
ZłoŜyli swoje gratulacje 

szkole, deklarowali swoją 
pomoc w pozyskaniu środków 
zewnętrznych na budowę hali 

sportowej i Ŝyczyli uczniom i 
nauczycielom udanego roku. 
Poseł Marek Łatas podkreślił 
swoje związki z Górnym 
Przedmieściem, gdzie się 
urodził i wychował, a takŜe 
samą szkołą, gdzie jego wy-
chowankowie są obecnie 
nauczycielami. Wicestarosta 

przypomniał, Ŝe z dniem 1 
września rozpoczyna się no-
wa pięcioletnia kadencja 
dyrektora Jerzego Cachla i Ŝe 
starostwo powierzyło mu 
dalsze kierowanie szkołą bez 
cienia wątpliwości. Podkreślił 
teŜ, Ŝe prace związane z bu-
dowa hali przebiegają zgod-
nie z harmonogramem i we 
wrześniu do placu budowy 
zostaną doprowadzone me-
dia. Sama budowa powinna 
rozpocząć się z początkiem 
nowego roku kalendarzowego 
i zakończyć w grudniu tegoŜ 
roku. Pierwszy dzień roku 
szkolnego 2008/2009 zakoń-
czyły spotkania klas z wycho-
wawcami.  

AWZ 

Tak rozpoczynaliśmy rok szkolny... 
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 D o t y c h c z a s o wa 
kuchnia szkolna w Zespole 
Szkół im. Andrzeja Średniaw-
skiego w ciągu tych wakacji 
została poddana gruntownej 
modernizacji, wskutek której 
przekształciła się w nowocze-
sną pracownię gastrono-
miczną. 

W ten sposób zorganizowano 
6 stanowisk roboczych, kaŜde 
z  ku ch en ką  ga zowo -
elektryczną i blatem ze stali 
nierdzewnej ze zlewem jedno-
komorowym. Tylna ściana 
pracowni zabudowana została 
meblami na miarę, które po-
zwolą wygodnie pomieścić 

zastawę oraz sprzęt AGD i 
urządzenia gastronomiczne, w 
które pracownia jest dobrze 
wyposaŜona. Dodatkowo 
zakupiono dalsze pomoce 
dydaktyczne. 

Wraz z pracownią zmoderni-
zowano pomieszczenie gospo-
darcze będące zapleczem 
kuchennym oraz klatkę scho-
dową prowadzącą do przyzie-
mia, gdzie znajdują się szat-
nie, pracownia gastronomicz-
na i klasopracownia Ŝywienia. 

śyczymy więc miłej nauki 
przyszłym gastronomom. 

AWZ 

 Na uroczystym 
rozpoczęciu roku szkolnego 
w Zespole Szkół im. Andrze-
ja Średniawskiego w Myśle-
nicach gościł senator Stani-
sław Bisztyga, poseł Marek 
Łatas, wicestarosta Walde-
mar Wolski i przedstawiciel 
Kuratora Małopolskiego 
Irena Kuźmińska. 

Pierwsze szkolne wydarzenie 
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Sztuka wielka i złoŜona - architektura krajobrazu 

 Dyrektorzy i na-
uczyciele 14 małopolskich 
techników architektury krajo-
brazu, profesor Piotr Patocz-
ka z Politechniki Krakow-
skiej i przedstawicielka OKE 
w Krakowie Krystyna Gro-
belny spotkali się w Myśleni-
cach i wspólnie zastanawiali 
nad wypracowaniem opty-
malnego sposobu kształcenia 
w tej, wciąŜ nowej na na-
szym rynku, specjalności.  
Konferencja w Myślenicach 
zorganizowana z inicjatywy 
Jerzego Cachla, dyrektora 
Zespołu Szkół im. A. Śred-
niawskiego, okazała się przy-

słowiowym "strzałem w dzie-
siątkę". W trakcie obrad 
uczestnicy niejednokrotnie 
podkreślali potrzebę wspól-
nych spotkań i nadzieję na 
wypracowanie optymalnych 
rozwiązań.  
 Okazuje się, Ŝe 
zarówno technika, jak i 
uczelnia borykają się z tym 
samym problemem, jakim 
jest większa lub mniejsza 
przypadkowość naboru. Do 
techników trafiają uczniowie, 
którzy nie do końca rozumie-
ją, Ŝe nie jest to technikum 
ogrodnicze ani budowlane, 
zaś na Politechnice wielu 

studentów wybiera ten kieru-
nek, poniewaŜ nie dostało się 
na architekturę.  
 Przed uczniami i 
nauczycielami techników 
architektury krajobrazu stoją 
dwa powaŜne wyzwania. 
Jednym z nich jest egzamin 
potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. Okazuje się, Ŝe 
większość uczniów myśli 
kategoriami poszczególnych 
przedmiotów, nie widząc 
problemu całościowo i nie 
potrafiąc łączyć wiadomości 
i umiejętności, które posiedli 
w trakcie kształcenia. Na-
uczyciele zwrócili takŜe uwa-
gę na to, Ŝe w przypadku 
egzaminu zawodowego nie 
dysponują takimi pomocami 
dydaktycznymi, jak w przy-
padku matury.   
 Drugim powaŜnym 
wyzwaniem stojącym przed 
tego typu szkołami jest przy-
gotowanie uczniów do dal-
szego kształcenia na pozio-
mie inŜynierskim i magister-
skim. W praktyce wymaga-
nia egzaminacyjne nie zaw-
sze pokrywają się z wymaga-
niami uczelni. .  
 Wiele kwestii zo-
stało zaledwie zaznaczonych 
i stanowią one niewątpliwie 
program na dalsze robocze 
spotkania i warsztaty. A 
wszystko po to, by w Mało-
polsce lepiej kształcić specja-
listów tej - jak określił prof. 
Patoczka - wielkiej i bardzo 
złoŜonej sztuki, jaką jest 
architektura krajobrazu.  
  AWZ  

Ekologicznie... 

 P o d  h a s ł e m 
"Czyste Zarabie - wizytówką 
Myślenic" odbyły się tego-
roczne Dni Ziemi w Myśleni-
cach. Zespół Szkół oczywi-
ście dołączył się do akcji. 30 
września o godzinie dziewią-
tej rano klasy III TA i III TG 
razem z opiekunkami p. E. 
Bartko i p. J. Jaśkowiec roz-
poczęły sprzątanie świata. 
Trasa wiodła ulicami 3-go 
Maja i Średniawskiego, a 
potem wzdłuŜ rzeki Raby, aŜ 
do Dolnego Jazu. Pogoda 
dopisała, a wiec efekty pracy 
okazały się znakomite. Po 
dobrze wykonanej pracy 
przyszedł czas na odpoczy-
nek i nagrodę. 

 

Około godziny trzynastej na 
Dolnym Jazie rozpalono 
grilla i przy smaŜonej kiełba-
sce uczniowie wysłuchali 
prelekcji na temat ekologii i 
segregacji śmieci. Wykład 
przygotował i wygłosił pan 
leśniczy Tomasz Bartko. 
Natomiast nagrodą dla ak-
tywnych uczestników akcji 
był udział ośmioosobowej 
druŜyny w turnieju paintbal-
lowym z "Face 2 Face". 
 Myślę, Ŝe rzetelnie 
wykonana praca, a przy oka-
zji nowe doświadczenie i 
dobra zabawa, zachęci 
uczniów Zespołu Szkół do 
udziału w obchodach Dnia 
Ziemi i w przyszłym roku. 

dc 



 "Takie będą Rzecz-
pospolite jak ich młodzieŜy 
chowanie" - tak kilkaset lat 
temu twierdził Andrzej Frycz 
Modrzewski. Podtrzymując 
tę tezę w Zespole Szkół im. 
A. Średniawskiego w dniach 
30 września i 1, 2 październi-
ka b.r. zorganizowano dla 
uczniów klas pierwszych 
wycieczkę historyczną po 
Myślenicach. Przewodnikiem 
owych "wojaŜy" był pan Jan 
Stawarz.   
 Wędrówka po re-
liktach myślenickiej prze-
szłości rozpoczynała się na 
cmentarzu na Stradomiu. 
Tam uczniowie poznali histo-
rię lokacji miasta Myślenic 
oraz gotyckiego kościółka z 
XV wieku. Mieli równieŜ 
okazję pooglądać róŜne za-
bytkowe nagrobki, między 
innymi Jana Shallego i patro-
na naszej szkoły senatora 
Średniawskiego. Pod pamiąt-
kową tablicą ze stu dwudzie-
stoma nazwiskami myśleni-
czan, którzy zginęli na fron-
cie lub obozach koncentra-
cyjnych, wysłuchali prelekcji 
na temat zaangaŜowania 
ziemi myślenickiej w działal-
ność AK podczas II wojny 
światowej. Potem młodzieŜ 
udała się na taras widokowy i 
stamtąd podziwiała panoramę 
Myślenic, a trzeba przyznać, 
Ŝe pogoda wyjątkowo dopi-
sała. 

 Dlatego teŜ później 
przespacerowano się koło 
gmachu sądu rejonowego, 
aby dotrzeć do miejsca, w 
którym kiedyś stał "nowy 
zamek", a w nim gościł sam 
Mikołaj Rej. On teŜ swojemu 
gospodarzowi, ówczesnemu 
wójtowi Myślenic Wawrzyń-
cowi Spytkowi Jordanowi, 
podarował wraz z dedykacją 
III Księgę śywota człowieka 
poczciwego. Wyprawa skoń-
czyła się na rynku przed 
budynkiem urzędu miasta, a 
Ŝe przewodnik opowiadał 
barwnie i nie szczędził aneg-
dot, te kilka godzin upłynęło 
jak z przysłowiowego bicza 
trzasnął. Uczniowie stwier-
dzili, Ŝe fajnie by było, gdy-
by kaŜda lekcja historii mo-
gła tak wyglądać. Ale najbar-
dziej byli zdziwieni, Ŝe tak 
niepozorne miasteczko, ja-
kim na pierwszy rzut oka 
wydają się być Myślenice, 
kryje w sobie tyle tajemnic i 
historycznych perełek. No 
tak, cudze chwalicie swego 
nie znacie. Dlatego mam 
nadzieję, Ŝe owe lekcje histo-
rii i patriotyzmu w plenerze 
na stałe wejdą do tradycji 
Zespołu Szkół. Wszak Imć 
Pan Frycz Modrzewski chyba 
miał rację... 

dc 

  

 Zapraszamy na 
naszą uczelnię, chcemy się 
zaprzyjaźnić z większością z 
was. Do tego zaś potrzebne 
jest wasze zaangaŜowanie w 
zdobywanie wiedzy, nie 
tylko z przedmiotów zawo-
dowych, ale i ogólnokształ-
cących - przekonywał przy-
szłych architektów krajobra-
zu Zespołu Szkół im. A. 
Średniawskiego profesor 
Piotr Patoczka z Politechniki 
Krakowskiej, który gościł 
końcem września w tamtej-
szej szkole. 

 Profesor  wyjaśniał 
młodzieŜy, czym zajmuje się 
architektura krajobrazu. Oba-
lił mit, Ŝe jest to tylko projek-
towanie ogrodów, bowiem 
do jej dziedzin naleŜy takŜe 
urbanistyka. Ponadto wykła-
dowca objaśnił podstawowe 
pojęcia związane z krajobra-
zem, wskazał, co ubogaca 
krajobraz, co go niszczy, 
wszystko zaś dokumentował  
rysunkami. Prelegent przybli-
Ŝył działalność Politechniki. 
Opowiadał o wydziałach 
uczelni i o egzaminie wstęp-
nym. Na koniec nie zabrakło 
Ŝartów ze strony profesora, 
który chwaląc się, Ŝe 
"rezyduje" w koszarach arcy-
księcia Ferdynanda - tam 
gdzie kiedyś przechadzał się 
sam wojak Szwejk - zachęcił 
młodzieŜ do odwiedzenia 
uczelni.                          EG 

Coś dla początkujących w naszej szkole... 
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Wycieczka z historią w tle... 

Z Politechniki…. 



 Krakowski Salon 
Maturzystów "Perspektywy 
2008" na Uniwersytecie Ja-
giellońskim odwiedzili we 
wrześniu uczniowie czwar-
tych klas Zespołu Szkół im. 
A. Średniawskiego wraz z 
wychowawcami: Małgorzatą 
Jakutą-Ćwierz, ElŜbietą Gó-
recką, Anetą Ochender i 
Agatą Róg. 

 Głównym celem 
wyjazdu było dostarczenie 
młodzieŜy pełnej i sprawdzo-
nej wiedzy na temat egzami-
nu maturalnego z poszcze-
gólnych przedmiotów. Swoje 

prelekcje wygłosili m.in. Lech 
Gawryłow - Dyrektor Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej 
w Krakowie, Teresa Bulska, 
Ewa Jantos, Anna Staroń - 
wszyscy będący egzaminato-
rami z przedmiotów matural-
nych. Bezpośredni kontakt z 
prelegentami powodował, Ŝe 
przyszli maturzyści słuchali z 
zainteresowaniem m.in. o tym 
jak oceniane są prace egzami-
nacyjne, jak przygotować 
prezentację, by została wyso-
ko oceniona, jak rozwiązywać 
testy, by zdobywać zadowala-
jącą liczbę punktów i jakich 
błędów w nich unikać. 

 Po wysłuchaniu 
wykładów dotyczących egza-
minu z języka polskiego i 
języków obcych, przyszli 
maturzyści rozeszli się do 
róŜnych sal, by tam wysłu-
chać informacji juŜ na temat 
egzaminu z konkretnych 
przedmiotów dodatkowych 
(matematyki, biologii, geo-
grafii, informatyki itp.) Po-
nadto uczniowie mogli zapo-
znać się z ofertami uczelni, 
które prezentowały się w 
budynku UJ, zachęcając 
przyszłych maturzystów do 
studiowania na swoich wy-
działach. 

EG 
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Maturzyści na salonach 

 Wszystkie klasy 
czwarte wzięły juŜ udział w 
szkoleniach bibliotecznych, 
odbywających się w murach 
myślenickiej Biblioteki Peda-
gogicznej.  

 Orientacja w zbio-
rach bibliotecznych i zasa-
dach korzystania z nich jest 
niezbędna kaŜdemu, kto po-
waŜnie podchodzi do egzami-
nu maturalnego. Spotkania te 
nie były jednak nudnymi 
szkoleniami. Prowadzące je 
pracownice biblioteki zapo-
znawały uczniów z historią 
Biblioteki Pedagogicznej w 
Myślenicach, zwracając uwa-
gę m.in. na fakt, Ŝe mieści 

Szkolenie biblioteczne klas maturalnych  

...i coś dla kończących szkołę. 

się ona 
obecnie 
w jed-
nym z 
niewielu  
m y ś l e -
n i ck i ch 
z a b y t -
ków. W 
z a c i s z -
nej czy-

telni, pełniącej takŜe funkcję 
Galerii Bakałarz, wysłuchi-
wali krótkiego wykładu, aby 
następnie juŜ w pomieszcze-
niu wypoŜyczalni „oswajać” 
katalogi i kartoteki zagadnie-
niowe. Mieli teŜ niepowta-
rzalną okazję do zwiedzenia 

magazynów bibliotecznych, 
na co dzień niedostępnych dla 
czytelników. - Takie zbiory 
robią wraŜenie! - padało nie-
zmiennie z ust uczestników 
wycieczki.  
 Mnie, jako współ-
organizatorce tych nietypo-
wych lekcji bibliotecznych, 
pozostaje mieć nadzieję, Ŝe 
teraz juŜ bez lęku wkroczycie 
w progi gościnnej Biblioteki 
Pedagogicznej, aby samo-
dzielnie przygotowywać się 
do egzaminów maturalnych, a 
w przyszłości – moŜe do sesji 
egzaminacyjnych...?  

  AG 



 W dniach 16-17 
października 2008 r. w celu 
uczczenia trzydziestej roczni-
cy wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, klasy matu-
ralne wraz z opiekunami: 
Agatą Róg, ElŜbietą Górec-
ką, Małgorzatą Jakutą-
Ćwierz i Anetą Ochender pod 
przewodnictwem księdza 
Józefa Małoty, udały się z 
pielgrzymką do Sanktuarium 
BoŜego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Celem piel-
grzymki była równieŜ prośba 
maturzystów o zdanie tak 
bardzo waŜnego dla nas eg-
zaminu dojrzałości. 

Zaspani, wolnymi kroczkami 

udaliśmy się do podjeŜdŜają-
cego autokaru. Po porannej 
modlitwie zaintonowanej 
przez księdza, siedząc w 
wygodnych fotelach, słucha-
liśmy Ŝyciorysu świętej sio-
stry Faustyny, czytanego 
przez jedną z uczennic. Gdy 
dotarliśmy na miejsce ksiądz 
oprowadził nas po podzie-
miach bazyliki i odprawił 
mszę w intencji nas i naszego 
egzaminu. Po mszy udaliśmy 
się na prelekcję do podziem-
nej kaplicy pod wezwaniem 
"Ma t k i  BoŜ e j  Bo l e -
snej" (kaplica słowacka). 
Tam siostra zakonna opowia-
dała o obfitującej łasce BoŜe-

go Miłosierdzia oraz emanują-
cej radości osób, które do-
świadczyły cudu. Zachęcała 
nas, maturzystów, do codzien-
nej modlitwy, abyśmy kaŜde 
sprawy, cierpienia ofiarowy-
wali Jezusowi Miłosiernemu. 
Zakonnica przedstawiła rów-
nieŜ krótko historię sanktu-
arium, które istniało o wiele 
wcześniej niŜ stało się sław-
nym Po wykładzie mogliśmy 
udać się na wieŜę widokową. 
Wiele trudu sprawiło nam po-
konanie tak ogromnej ilości 
schodków (zakwasy murowa-
ne), ale za to widok był oszała-
miający. Na zakończenie 
ksiądz Józef z uśmiechem na 
twarzy dodał: "a teraz idźcie do 
domu zjeść ciepły obiad". 

Ela Łapa 
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Maturzyści w ŁagiewnikachMaturzyści w ŁagiewnikachMaturzyści w ŁagiewnikachMaturzyści w Łagiewnikach    

       W dniach 6-7.10.2008 r. 
odbyła się wycieczka klasy 
4TA oraz 4 TI na śywiecczy-
znę. Przewodnikiem wycieczki 
był znany nam juŜ pan Paweł 
Kwieciński, natomiast opieku-
nami prof. E. Górecka, prof. 
M. Jakuta-Ćwierz i prof. J. 
Ryś. Pierwszym celem naszej 
wycieczki było zdobycie 
szczytu Szyndzielni, na który 
wyjechaliśmy kolejką linową, 
a potem wędrowaliśmy na 
Klimczok. Zatrzymaliśmy się 
na chwilę w schronisku, gdzie 
mogliśmy odpocząć i zjeść. 
Niemniej jednak nie to zapa-
miętamy z tej wędrówki, bo-
wiem gdy schodziliśmy zauwa-
Ŝyliśmy mnóstwo policji. Jak 
wieść niosła, ponoć w lesie 

Muzeum Beskidzkie. Urzekła 
nas pani, która przekazywała 
ciekawe informacje na temat 
tamtejszej kultury. Następnie 
dotarliśmy Muzeum Browaru 
w śywcu. Mieliśmy okazję 
podróŜować wehikułem czasu, 
w którym trzęsła się podłoga, 
gdy cofaliśmy się w czasie, 
poczuć się jak butelka przecho-
dząca przez maszynę produk-
cyjną, a nawet zagrać w kręgle 
w starej restauracji. Na końcu 
zwiedzania czekała nas degu-
stacja SOCZKÓW, z czego 
niektórzy byli bardzo niezado-
woleni. Wycieczkę wspomina-
my bardzo mile, zwłaszcza Ŝe 
była to juŜ ostatnia wycieczka 
w takim gronie.  

Zuzia Saczka 

drwale znaleźli głowę czło-
wieka. Wiadomość ta, muszę 
przyznać, była nie lada sensa-
cją… Później udaliśmy się 
nad Białą Wisełkę. Po wy-
czerpującym spacerze - noc-
leg w "Przodowniku". Wszy-
scy ucieszyli się z posiłku 
zwłaszcza, gdy okazało się, 
Ŝe moŜna prosić o dokładki. 
Część klasy 4TI wieczorem 
dała koncert muzyczny z 
Tomkiem K. - keyboard i 
Kacprem B. - tamburyno na 
czele. Kolejnego dnia po 
śniadaniu udaliśmy się do 
Wisły, gdzie zwiedziliśmy 

Zwiedzamy Zwiedzamy Zwiedzamy Zwiedzamy     

śywiecczyznęśywiecczyznęśywiecczyznęśywiecczyznę    



Odbudowane po latach Ob-
serwatorium Astronomiczne 
na Lubomirze zwiedzili 
uczniowie klasy 1 Techni-
kum Architektury Krajobrazu 
z Zespołu Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego. Uczniowie 
mieli okazję zobaczyć nowo-
czesne obserwatorium, po-
znać historię placówki, a 
następnie kontemplować 
wraŜenia przy ognisku w 
najpiękniejszej części Beski-
du Myślenickiego. Na wy-
cieczkę wybrali się pod opie-
ką wychowawczyni Agniesz-
ki Jakubowskiej i dyrektora 
Jerzego Cachla. Na miejscu 

nie tylko mogli obejrzeć 
nowoczesne instrumenty 
obserwacji nieba, ale dowie-
dzieli się, jak przebiegały 
niezwykłe losy obserwato-
rium na Lubomirze, wsławio-
nego w historii odkryciem 
dwóch komet: Lucjana Orki-
sza 3 kwietnia 1925 roku - 
C/1925G1 oraz komety Kaho 
-Kozik-Lis (C/1936) w dniu 
17 lipca 1936 roku. Smaku 
temu ostatniemu odkryciu 
dodaje fakt, Ŝe Władysław 
Lis nie był astronomem. Był 
to mieszkaniec Węglówki, 
dozorca w obserwatorium, 
który interesował się pracami 
naukowców. W skompliko-
wanych wówczas warunkach 

komunikacyjnych dotarł aŜ 
do poczty w Kasinie na pie-
chotę, by zameldować o za-
obserwowanym odkryciu. W 
tym samym czasie pojawie-
nie się komety zgłosili dwaj 
naukowcy: Rosjanin i Japoń-
czyk, dlatego kometa nosi 
trzy imiona, w tym imię 
mieszkańca Węglówki. 
Obecnie poniŜej szczytu 
powstaje równieŜ schronisko 
turystyczne. Po zwiedzeniu i 
wysłuchaniu historii obser-
watorium w jego pobliŜu 
klasa 1 TA rozpaliła ognisko, 
a następnie wróciła czerwo-
nym szlakiem do autobusu 
czekającego na wycieczkę u 
podnóŜa góry Lubomir. AJ 
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Spotkanie z ksiąŜką Spotkanie z ksiąŜką Spotkanie z ksiąŜką Spotkanie z ksiąŜką ———— Targi KsiąŜki Targi KsiąŜki Targi KsiąŜki Targi KsiąŜki    

Stoiska pełne ksią-
Ŝek, nowości wydawnicze i 
spotkania z autorami poczyt-
nych powieści – tego wszyst-
kiego mogli doświadczyć 
najlepsi czytelnicy biblioteki 
szkolnej, którzy uczestniczyli 
w Targach KsiąŜki w Krako-
wie.  
 Profesorki ElŜbieta 
Górecka i Arleta Garbień juŜ 
od kilku lat jeŜdŜą wspólnie 
na krakowskie targi. Są one 
okazją do tego, by dokonać 
zakupów nowych pozycji 
ksiąŜkowych do biblioteki i 
pracowni humanistycznej w 
atrakcyjnych cenach. Na 
ostatnich targach zrodził się 
pomysł, by przyjeŜdŜali na 
nie teŜ uczniowie ze szkoły. 

Oczywistym wyda-
je się, Ŝe wybór padł na naj-
bardziej zainteresowanych 
ksiąŜkami – najlepszych 
czytelników biblioteki szkol-
nej W czwartkowy poranek 
(pierwszy dzień Targów 
KsiąŜki) pod kierownictwem 
ElŜbiety Góreckiej wszyscy 
wyjechali ciekawi tego, jak 
taka impreza wygląda. 
 Na miejscu uczest-
ników oszołomiła ogromna 
ilość pozycji ksiąŜkowych. 
Wędrowali między poszcze-
gólnym stoiskami i podziwia-
li wspaniałe publikacje, a 
kiedy spotykali się między 
regałami wymieniali spo-
strzeŜenia. Szczególnym 
zainteresowaniem wśród  

uczestników wyjazdu cieszył 
się „Sennik – Wielka księga 
snów. Symbolika i znacze-
nie” (mało kto oparł się jego 
zakupowi). W nim być moŜe 
wszyscy uczniowie chcieli 
znaleźć odpowiedź na pyta-
nie, czy za rok teŜ będą 
uczestniczyć w Targach.  

 Po powrocie do 
Myślenic uczniowie podzię-
kowali organizatorkom za 
miłą wycieczkę i wspaniałe 
wraŜenia. Dla takich chwil 
warto organizować dla 
uczniów wszelkie przedsię-
wzięcia...  A następne Targi - 
juŜ za rok!  

EG 



 Pierwsze dni w 
szkole bywają róŜne. Inaczej 
to wygląda, gdy idzie się do 
przedszkola, prowadzonym 
jeszcze przez mamę, nato-
miast gdy naleŜy podjąć sa-
modzielną decyzję o swej 
przyszłości wówczas odczu-
cia są inne. Niepewność i 
róŜne głupie myśli - „Co 
powie koleŜanka/kolega”- 
„Jak tam będzie, czy mnie 
zaakceptują?” To juŜ nie 
przedszkole czy gimnazjum, 
gdzie główne decyzje podej-
mowali za nas rodzice. To 
nasz pierwszy świadomy 
wybór.   
 Ja juŜ od początku 
trzeciej klasy gimnazjum 
wiedziałam, Ŝe chcę iść wła-
śnie do tej, a nie innej szkoły. 
Mimo róŜnych opinii na te-
mat poziomu naszej placówki 
postawiłam na swoim i upar-
cie tego bronię.   
 Pierwszy dzień w 
szkole był sądnym dniem dla 
wielu pierwszaków, a przy-
najmniej dla mnie. Nowi 
nauczyciele, klasa, a takŜe 
prawa, które róŜnią się zupeł-
nie od przepisów panujących 
w gimnazjach. Zadziwiająco 
szybko znalazłam wspólny 
język z całą klasą, od razu 
wiedziałam, Ŝe zabawię tu 
trochę dłuŜej.  
 Nasza grupa okaza-
ła się bardzo zgrana, mimo 
konfliktów, które zaczęły się 
wywiązywać na przestrzeni 

tych dwóch miesięcy. Zaw-
sze jest wesoło i ogólnie nie 
narzekamy. Nasze grono jest 
mieszanką róŜnych osobowo-
ści. Od roztrzepanych po 
dobrze ułoŜonych młodych 
ludzi. Wszyscy palą się do 
praktyk, a w szczególności 
chłopcy, którzy chyba na-
reszcie odnaleźli swe powo-
łanie. Niestety, muszą pocze-
kać jeszcze rok i ostudzić 
swe zapały. Wszystko to zaś 
dzielnie znosi nasza wycho-
wawczyni.  
 Jedyne, co sprawia 
nam problem, to lekcje w 
auli, kiedy to musimy prze-
bierać buty po kaŜdym wej-
ściu i wyjściu, a potem w 
pięć minut zdąŜyć na kolejną 
lekcję juŜ w budynku szkoły.  
Zadziwiające jest to, Ŝe star-
sze klasy traktują nas jak 
„normalnych ludzi”, nie sły-
szy się od nich głupich do-
cinków z racji, Ŝe jesteśmy 
pierwszoklasistami. Wielu z 
nas stwierdza, Ŝe mamy bar-
dzo kulturalnych i dobrze 
wychowanych starszych 
kolegów, do czego ja takŜe 
się z dumą przyłączam.  
Jednym słowem wzory do 
naśladowania!  
 Na kaŜdej przerwie 
panuje bardzo miła atmosfe-
ra, zresztą jest tak przez cały 
czas. Ogólnie ta szkoła posia-
da wiele pozytywnych stron 
w przeciwieństwie do innych.  
Nie jest to liceum, a mimo 
tego wykształciło się tu wielu 

Pamiętnik „kota”  
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mądrych ludzi. UwaŜam, Ŝe 
ci, którzy poszli do liceum, 
wcale nie są mądrzejsi od 
tych, co poszli do techni-
kum… (nieraz wręcz prze-
ciwnie).   
 Jeśli chodzi o na-
uczycieli, to prowadzą bar-
dzo zróŜnicowane zajęcia. 
Jedni stawiają na obrazowa-
nie nam lekcji po to, byśmy z 
niej jak najwięcej wynieśli i 
nie musieli uczyć się w domu 
(np. geografia). Natomiast 
inni duŜy nacisk kładą na 
treść, a nie na obrazki. Moim 
zdaniem wszystkie lekcje są 
bardzo ciekawe i oryginalne, 
bo kaŜdy nauczyciel uczy nas 
w inny sposób. Nawiązując 
do lekcji: mieliśmy juŜ kilka 
sprawdzianów i kartkówek. 
Efekty były róŜne, ale ani 
myślimy się poddać. Nasz cel 
to zawód i szczęśliwe zdanie 
matury. A Ŝeby przekonać się 
jak jest w naszej szkole na-
prawdę, trzeba tu być i po-
czuć to na własnej skórze, bo 
Ŝadna opowieść nie jest w 
stanie opisać wszystkiego.  

XY 



Literatura fachowa:  

Biologia. Jedność i róŜnorod-
ność (praca zbiorowa)  

J. Klemens Zarys historii 
kształtowania ogrodów 

G. Stachówna Władcy wy-
obraźni. Sławni bohaterowie 
filmowi  

A. Dzigański Słownik poezji. 
Liceum  

D. Włodarek Dietetyka  
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Nowości biblioteczne:  

Klub ciekawej ksiąŜki  

 Czy wśród duŜych 
zbiorów ksiąŜek odnajduje-
my te, które odgrywają w 
naszym Ŝyciu jakąś rolę? 
Które potrafią wpłynąć na 
czytelnika, igrając z jego 
emocjami? Czy są jeszcze 
takie ksiąŜki? Bez wątpienia 
tak! „Niebieskie nitki” są 

pamiętająca ostrzał z grubej 
Berty w ’44, Musia – z jej 
skrywaną przed wszystkimi 
historią miłosną i słabym 
sercem, Joanna – rozŜalona 
dentystka, świeŜo po rozwo-
dzie oraz jej 16-letnia córka – 
Linka. Zrządzeniem losu 
nawet ich pies to suczka  

jednym z wielu przykładów. 
To pasjonująca opowieść o 
miłości, trudnych wyborach, 
odrzuceniu i potrzebie przy-
jaźni. W niewielkim mia-
steczku niedaleko Warszawy, 
wśród prostych, szarych blo-
ków, stoi doświadczony cza-
sem, choć nadal niezwykle 
urokliwy XIX-wieczny dwo-
rek. Zamieszkuje go cztero-
pokoleniowa babska rodzin-
ka: Bunia – pani hrabianka, 

Belka. Taka sytuacja fabular-
na zdawałaby się fascynującą 
przygodą wyłącznie dla Ŝeń-
skiej części czytelników. Nic 
bardziej mylnego! Po pierw-
sze – historię za swoją mogą 
uznać czytelnicy w róŜnym 
wieku. Znajdziemy tu proble-
my nastolatki, która rozwód 
rodziców przeŜywa jako 
koniec relacji z ojcem. Linka 
cierpi teŜ z powodu zamiesz-
kania w starym, rozsypują-

jącym się dworku z kobieta-
mi, z którymi – jak sądzi 
początkowo – nic jej nie 
łączy. Do tego wszystkiego 
przeŜywa udręki skrywanej 
miłości do chłopaka swojej 
przyjaciółki z liceum. 
Ucieczką okazuje się świat 
sztuki i... poczta elektronicz-
na. Poznajemy teŜ problemy 
jej matki, zdradzonej przez 
męŜa, odrzucanej przez cór-
kę, Joanny, która musi po-
składać swoje Ŝycie od nowa. 
Musi teŜ zmagać się z kłopo-
tami zdrowotnymi i mieszka-
niowymi swojej matki i bab-
ki. Nie tylko babski punkt 
widzenia pojawia się w 
ksiąŜce M. Gutowskiej-
Adamczyk. Autorka scena-
riusza kultowego serialu 
„Tata, a Marcin powie-
dział...” umiała teŜ stanąć po 
męskiej stronie. Stąd przej-
mującą historia Grześka – 
chłopaka z ubogiej i patolo-
gicznej rodziny, który dla 
Linki będzie odśnieŜał ścieŜ-
ki przed dworkiem i zaprzy-
jaźni się z Musią. Stąd teŜ 
istotna postać autora popular-
nej ksiąŜki, lekarza – Marka 
Ś l iwiński ego ,  któ rego 
skrzynkę mailową będą wy-
pełniały listy od Linki i Joan-
ny. Ale nie wchodźmy w 
szczegóły— doskonała lektu-
ra na kaŜdą porę roku i dla 
kaŜdego, kto pozwoli sobie 
uchylić furtkę do własnej 
wyobraźni.  

 Agnes i Regina  

Beletrystyka:  

A. Pilipiuk Weźmisz czarno 
kure 

S. King Szpital Królestwo. 
Dzienniki Eleanor Druse  

T. Pratchett Ostatni kontynent  

E. E. Schmitt Kiedy byłem 
dziełem sztuki  

N. Sparks Jesienna miłość  

… oraz wiele innych - zapra-
szam!  

 Wasz Bibliotekarz  



 W piątek, 26 wrze-
śnia, nastąpiło długo oczeki-
wane rozstrzygnięcie konkur-
su fotograficznego pt. „Fotka 
z wakacji”. W załoŜeniach 
organizatora konkursu, Sa-
morządu Szkolnego pod 
opieką Doroty Mirek, miał to 
być konkurs podsumowujący 
minione wakacje, w związku 
z tym uczestnicy mogli zgła-
szać zdjęcia o przeróŜnej 
tematyce. NajwaŜniejszymi 
kryteriami weryfikacji prac 
konkursowych był pomysł 
oraz sposób wykonania. Spo-
śród prac o przeróŜnej tema-
tyce zgłoszonych przez 13 
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uczestników, jury wybrało 
najlepsze zdjęcia w czte-
rech kategoriach. W kate-
gorii „Człowiek” pierwsze 
miejsce zdobył Przemysław 
Ptak z klasy IV TA, najład-
niejszy krajobraz uwiecznił 
na zdjęciu Adrian Nowak z 
klasy IV TGA, za najład-
niejsze zdjęcie natury na-
grodzono Mateusza Hanu-
siaka z kl. II TA, a w kate-
gorii „Humor” – Pawła 
Dudę z klasy IV TGB. Na-
grodzone prace moŜna 
oglądać na gazetce szkol-
nej.         AG 

SłuŜąc w OSP 
StraŜ poŜarna koja-

rzy się nam z czerwonymi 
autami, niebieskimi kogutami 
i ogniem…. 
 Gdy miałem 11 lat, 
mój brat był w straŜy. Zaw-
sze z zafascynowaniem słu-
chałem jego opowieści o 
tym, jak ratowali domy i 
dobytek ludzi przed ogniem i 
powodzią, o wielkich samo-
chodach i innych straŜakach. 
Wtedy straŜacy byli dla mnie 
swego rodzaju bohaterami – 
kaŜdy ich podziwiał i szano-
wał. Jednak po trzech latach 
brat odszedł ze straŜy do 
wojska, więc postanowiłem 
zająć jego miejsce w tych 
męŜnych szeregach. Razem z 

moim przyjacielem zapisali-
śmy się do straŜy. W pierw-
szej powaŜnej akcji uczestni-
czyłem mając 16 lat. Palił się 
stary dom. Nie baliśmy się 
wejść do środka, nie sparali-
Ŝował nas strach – pokonała 
go adrenalina. W dwa lata po 
tej akcji złoŜyliśmy uroczystą 
przysięgę na sztandar. 
 Praca straŜaków-
ochotników jest specyficzna 
– nie robimy tego z przymu-
su, to jest nasze hobby. Nie 
jesteśmy bohaterami, ale 
zwykłymi ludźmi. Ta praca 
nas cieszy, a zapłatą jest 
czyjeś uratowane Ŝycie i 
dobytek oraz nowy sprzęt, 
dzięki któremu moŜemy 

działać sprawniej.  
 Z biegiem lat rola 
straŜy w społeczeństwie ule-
gła zmianie. JuŜ nie jesteśmy 
chłopcami, którzy walczą z 
ogniem. Uczestniczymy w 
wielu szkoleniach związa-
nych z obroną zarówno ludzi, 
jak i przyrody w razie zagro-
Ŝenia, uczymy się obsługi 
sprzętu hydraulicznego. Cią-
gle doskonalimy się na kur-
sach, bierzemy m.in. udział 
w szkoleniu z ratownictwa 
medycznego. Przy wypad-
kach „zastępujemy” karetkę 
pogotowia – jesteśmy gotowi 
ratować ludzkie Ŝycie. Mnie 
samemu udało się w tym 
roku ukończyć dwa szkole-
nia, które są mi przydatne nie 
tylko w straŜy, ale równieŜ w 
Ŝyciu prywatnym. Za tydzień 
trzeci waŜny egzamin, więc 
trzymajcie za mnie kciuki ;) 
 A za kilka lat, kto 
wie? MoŜe spełni się moje 
marzenie o pracy w straŜy 
zawodowej, bo jak mówi 
przysłowie: „kaŜdy chłopak 
marzy, by pracować w stra-
Ŝy” :)    rudy102 
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Jesienne jabłko… 

Ciasto, które zawsze          

wychodzi  

Łatwe, z owocami, serem lub 
konfiturami. 

Przygotowanie: 10 min 

Pieczenie: 40 min 

Składniki na 6 porcji:  

3 jajka    

20 dkg cukru    

30 dkg mąki   

15 dkg margaryny mlecznej 
(dla smakoszy moŜe być ma-
sło)   

2 płaskie łyŜeczki proszku do 
pieczenia   

Nadzienie (do wyboru): owoce 
(jabłka, śliwki), biały ser lub 
konfitury. 

Do smaku moŜna dodać aromat 
waniliowy lub śmietankowy. 

Na posypkę według upodoba-
nia: masło, cukier i mąka.  

Etapy przygotowania: 

 Jajka, cukier, mąkę i margary-
nę ucieramy, dodajemy pro-
szek do pieczenia.  

Formę smarujemy margaryną i 
obsypujemy mąką. Wlewamy 
ciasto do formy, rozprowadza-
my równomiernie i na górę 
dajemy jabłka, mus jabłkowy, 
dŜem, truskawki lub co tylko 
chcemy. 

Przygotowujemy posypkę. Ja 
robię duŜo z ok. pół kostki 
masła (moŜna zastąpić marga-
ryną) i 2/3 szkl. mąki, trochę 
cukru, Ŝeby nie była za słodka, 
moŜna dodać teŜ kokos. 
Wszystko ugniatamy na dosyć 
gęstą masę, nie moŜe się lepić 
do rąk, tylko musi być zbita i 
dać się np. zetrzeć na tarce. 
Jeśli za lepka - dodajemy mą-
ki, jeśli za twarda - masła.   

Posypką posypujemy górę 
ciasta z owocami, MoŜna teŜ 
po prostu urywać palcami 
kawałki posypki i równomier-
nie ją układać na wierzchu. 
Całość wsadzamy do piekarni-
ka 175-180 stopni na ok. 40-50 
minut.  

 

Roladki z piersi indyka  

 Kaloryczność: 255 kcal/porcja 

  Składniki na 4 porcje:  

4 steki z piersi indyka 

1 mały kieliszek winiaku 

8 suszonych śliwek 

2 jabłka   

1 cebula   

garść wyłuskanych orzechów 
włoskich   

1 łyŜeczka słodkiej papryki  

1/2 szklanki białego wina  

4 łyŜki oleju  

1/2 szklanki rosołu   

2 łyŜeczki borówek lub kon-
fitury z borówek   

sól, pieprz 

Etapy przygotowania: 

Mięso lekko zbić na cienkie 
plastry, oprószyć solą i pie-
przem.  

Śliwki opłukać, osuszyć. 
Jabłka obrać, usunąć gniazda 
nasienne. Cebulę obrać. 
Orzechy, śliwki, jabłka i 
cebulę posiekać, wymieszać. 
Tak przygotowaną masę 
rozsmarować na stekach. 
Plastry mięsa zwinąć w rulo-
ny, spiąć wykałaczkami, a 
następnie obsmaŜyć na oleju. 
Oprószyć papryką, wlać 
wino i rosół. 

Dusić przez 15 minut, a na-
stępnie przełoŜyć na talerz. 
Śmietanę, borówki (lub kon-
fiturę) i winiak dodać do sosu 
z duszenia, gotować jeszcze 
przez chwilę. Roladki włoŜyć 
do sosu, podgrzać. SMACZ-
NEGO!  

 A. i E. 
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_bez_nazwy// Porady Babuni  ●Białe zęby - 2 łyŜeczki sody pitnej, 1/2 łyŜeczki proszku cynamonowego, 4 łyŜeczki wody. Wszystkie składniki wymieszaj na jednolitą masę. Stosuj tak, jak kaŜ-
dą inną pastę, dokładnie płucząc jamę ustną po jej 
uŜyciu. 
●Na odparzoną skórę pomoŜe kompres z roz-drobnionego na tarce surowego ziemniaka. ●Mikstura wykonana ze świeŜego jajka i oliwy z 
oliwek, nałoŜona na włosy na ok. 15 minut zapo-biega ich wypadaniu. 
●Czarna rzepa na bóle stawów - startą na tarce 
rzepą okładamy bolące miejsca, całość owijamy 
ręcznikiem i pozostawiamy na całą noc. Kurację 
powtarzamy kilkakrotnie. 

 Marta 
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1. Nauczyciel kaŜdego dnia 
powinien zadbać o to, aby 
lampy były napełnione, a 
kominek czysty.  

2. KaŜdy nauczyciel winien 
codziennie przynosić wiadro 
wody i kubeł węgla. 

3 . P i ó r a  n a l e Ŝ y 
przygotowywać starannie. 
Końcówki piór moŜna 
o s t r z y ć  z g o d n i e  z 
i n d y w i d u a l n y m i 
u p o d o b a n i a m i 
wychowanków. 

4. Nauczycielowi płci 
męskiej zezwala się na 
wykorzystanie jednego 
wieczoru w tygodniu na 
sprawy osobiste (bądź teŜ 
dwóch wieczorów, jeśli 

co do jego wartości, 
zamiarów, prawości i 
uczciwości. 

8. Nauczyciel powinien 
odkładać drobne sumy z 
kaŜdej wypłacanej mu 
pensji, aby w latach starości 
nie stać się cięŜarem dla 
społeczeństwa. 

9. Nauczyciel wykonujący 
swą pracę sumiennie i 
wiernie przez 5 lat 
spodziewać się moŜe 
podwyŜki w wysokości 
dwudziestu pięciu centów 
tygodniowo, o ile zarząd 
wyrazi na to zgodę. 

regularnie uczęszcza do 
kościoła). 

5. Po spędzeniu dziesięciu 
godzin w szkole, nauczyciele 
mogą oddać się czytaniu 
B i b l i i  l u b  i n n y c h 
poŜytecznych ksiąg. 

6. Nauczycielki, które 
wychodzą za mąŜ bądź 
angaŜują się w romanse, 
dostaną natychmiastowe 
wypowiedzenie. 

7. Nauczyciel, który pali, 
u Ŝ y w a  a l k o h o l u  w 
j ak i e j ko lwi ek  fo rmi e , 
uczęszcza do kasyna lub 
domu publicznego lub teŜ 
goli się u fryzjera, dostarcza 
znakomitych powodów, by 
Ŝywić powaŜne wątpliwości, 

Przepisy dla nauczycieli A.D. 1872 NA WESOŁO :) 


