
Gazetka szkolna 

wydawana przez 

uczniów Zespołu 

Szkół im. Andrzeja 

Średniawskiego 

 w Myślenicach 

Od redakcji:  

Przed nami nowy rok szkolny, 

pełen wrażeń i niespodzianek – 

mamy nadzieję, że miłych. My 

też pełni sił i zapału zabieramy 

się do pracy. Postaramy się 

dostarczać Wam nowe wiado-

mości, informować o tym, co 

ma się wydarzyć i dzielić się 

z Wami naszymi przemyślenia-

mi. Życzymy przyjemnej 

lektury! 

Edukacji  Narodowej , 

a wyniki tej pracy mogli-

śmy ujrzeć 15 października 

na apelu z tej okazji. Oczy-

wiście nie obeszło się bez 

humorystycznych scenek 

z udziałem uczniów oraz 

występów wokalnych. 

W najbliższym czasie bę-

dziemy obchodzić Święto 

Szkoły, 13 listopada klasy 

pierwsze wyruszą na cmen-

tarz miejski, by zapalić 

znicze i pomodlić się za 

naszego patrona Andrzeja 

Średniawskiego. Samorząd 

planuje także akcję krwio-

dawstwa, wolontariat, 

„Szlachetną paczkę” oraz 

wiele innych akcji, w któ-

rych każdy może uczestni-

czyć i do których zachęca-

my, ale o tym w następnych 

numerach naszej gazetki. 

~ANDRZEJ 

_bez_nazwy// 
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numer 1 

Uczniowskiego naszej szko-

ły: 

Przewodniczący: Samuel 

Krzyszpień 

Zastępca  przew odni -

niczącego/skarbnik: Jakub 

Kutrzeba 

Rzecznik praw ucznia: 

Angelika Orzechowska 

Sekretarz: Mariola Flazik 

By samorząd mógł funkcjo-

nować, potrzebowaliśmy 

także opiekuna. Tej funkcji 

podjęła się pani Aneta 

Twardosz.  

~ANDRZEJ 

 17 września odbyły 

się wybory do samorządu 

szkolnego, do którego kandy-

dowały 4 osoby spełniające  

wymagania zawarte w regula-

minie Samorządu Uczniow-

skiego, jak i w Statucie Szkoły. 

Zgodnie z liczbą uzyskanych 

głosów kandydaci zajmą kolej-

no stanowiska przewodniczą-

cego, zastępcy przewodniczą-

cego, rzecznika praw ucznia 

oraz sekretarza szkoły. Wybory 

odbyły się w sposób  demokra-

tyczny. Na daną klasę przysłu-

giwało tyle głosów, ile było 

w niej uczniów.  Dzień później 

specjalna komisja zliczała gło-

sy i w ten oto sposób wybrali-

śmy Skład  Samo rząd u 

 Po wyborach samo-

rząd zabrał się do ciężkiej 

pracy. Już na pierwszym 

spotkaniu zostały ustalone 

najważniejsze plany na naj-

bliższe miesiące. Na pierw-

szy ogień poszły przygoto-

wywania uroczystości Dnia 

Wybory samorządowe 

Plany Samorządu  
Uczniowskiego 



 W dniu 8 paździer-

nika 2014 roku uczniowie 

naszej Szkoły gościli 

w Karczmie Regionalnej-

Hotelu*** "Gościnna Chata" 

w ramach stażu - wizyty 

zawodoznawczej. 

 Klasa pierwsza 

technikum gastronomicznego 

miała możliwość zapoznać 

się z kuchnią łemkowską 

oraz tradycyjnymi daniami 

opartymi na starych przepi-

sach. Uczniowie zostali po-

dzieleni na dwie grupy i pra-

cowali w dwóch różnych 

kuchniach gotując inne potra-

wy. Grupa pierwsza gotowała 

w nowoczesnej kuchni pod 

okiem doświadczonych ku-

charek takie potrawy jak: 

kiesełycia z koperami, kie-

szeniaki oraz rogaliki z różą. 

Po własnoręcznym przygoto-

waniu potraw uczniowie 

i opiekunowie mogli dokonać 

konsumpcji tych pysznych 

potraw na sali w stylu starej 

winiarni. 

 Grupa druga goto-

wała swoje potrawy w innym 

budynku, gdzie znajduje się 

starodawna kuchnia z pie-

cem, opalana drewnem, 

w którym piecze się chleb 

i wędzi wędliny własnego 

wyrobu. Uczniowie tej grupy 

wykonywali i gotowali pod 

czujnym okiem właścicielki 

"Gościnnej Chaty" pani Ireny 

Sulicz oraz pani Marysi takie 

potrawy jak: hałuszki, war 

z koperami, tartianyk, masti-

ło oraz zlepieńce ze 

śliwką suszoną 

w sosie miodo-

wym. Te potrawy 

również były bar-

d zo  s ma c zn e , 

o czym mogło 

świadczyć to, że 

natychmiast znika-

ły z misek. 

 U c zn io -

wie bardzo pozy-

tywnie ocenili tę 

wizytę. Dla wielu 

z nich był to pierw-

szy kontakt z praw-

dziwą kuchnią oraz 

z potrawami kuchni 

łemkowskiej. Ser-

decznie dziękujemy 

osobom, które z ramienia 

Karczmy Regionalnej -

Hotelu*** "Gościnna Chata" 

prowadziły zajęcia. 

EŁ 

  

Wizyty zawodoznawcze 
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 W dniu 30 wrze-

śnia 2014 roku uczniowie 

naszej Szkoły gościli 

w krakowskiej siedzibie 

koncernu motoryzacyjnego 

Delphi w ramach stażu - 

wizyty zawodoznawczej. 

Klasa czwarta technikum 

informatycznego miała 

możliwość zapoznać się 

z działalnością krakowskie-

go centrum technicznego 

firmy, którego wiodącym 

o b s z a r e m 

działalności 

jest projekto-

wanie za-

awansowanej 

e l e k t r o n i k i 

samo chodo -

wej. 

 

W czasie wi-

zyty ucznio-

wie poznali 

profil działal-

ności firmy. 

Spotkali się z 

pracownika-

mi, którzy 

opowiedzieli 

im czym się zajmuje i jak 

wygląda praca w poszcze-

gólnych działach. Ucznio-

wie dowiedzieli się, że pra-

cujący tam inżynierowie 

piszą i testują oprogramo-

wania dla urządzeń elektro-
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nicznych wiodących marek 

światowych, jak również zaj-

mują się inżynierią wiązek 

elektrycznych oraz rozwojem 

przełączników i pochłaniaczy 

par paliwa. Pracownik prowa-

dzący prezentację firmy anga-

żował też młodzież w wykład 

zadając im pytania dotyczące 

produktów i nagradzał właści-

we odpowiedzi pendrive'ami. 

W rozmowie z młodzieżą 

ciągle podkreślał, jak ważne 

są studia techniczne oraz za-

miłowanie do tego, co się 

robi. 

 Po skończonej pre-

zentacji uczniowie zwiedzili 

laboratoria firmy krakowskie-

go Delphi, gdzie pracownicy 

pokazali im na jakich sprzę-

tach pracują i opowiedzieli 

jak wygląda proces testowa-

nia urządzeń. 

 Uczniowie bardzo 

pozytywnie ocenili tę wizy-

tę. Podkreślali, że ważne 

było dla nich zobaczyć na 

własne oczy jak funkcjonuje 

taka duża firma. Ciekawe 

były też informacje na temat 

planowania swojej ścieżki 

zawodowej i możliwości 

pracy dla informatyków. 

 Serdecznie dzięku-

jemy osobom, które z ramie-

nia firmy Delphi Poland S.A. 

prowadziły prezentację. 

EŁ 

Informatyków 
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Hala Sportowa przy Zespole Szkół  

im. A. Średniawskiego laureatem plebiscytu  

„MAŁOPOLSKA. Widać zmiany!” 

 
 Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach składa serdecz-

ne podziękowania wszystkim, którzy oddali głos w plebiscycie na budynek hali sporto-

wej 

Podczas uroczystości podsumowującej osiągnięcia regionu Małopolski w kadencji Zarzą-

du Województwa Małopolskiego w latach 2010-

2014 wręczone zostały nagrody w plebiscycie 

„MAŁOPOLSKA. Widać zmiany!”. W ramach 

tego konkursu docenione zostały dwa przedsię-

wzięcia z terenu Powiatu Myślenickiego. W kate-

gorii "Człowiek-potencjał" wyróżniono Powiat 

Myślenicki za budowę hali sportowej przy Zespo-

le Szkół im. A. Średniawskiego. Starosta Józef 

Tomal otrzymał z rąk Marszałka Marka Sowy 

statuetkę „Laureat plebiscytu na najlepszą inicja-

tywę lokalną Małopolska. Widać zmiany! w po-

wiecie myślenickim”.  

- Jestem dumny z tego, że nasze działania w kadencji 2010-2014 służące wszechstronne-

mu rozwojowi społeczno-gospodarczemu powiatu myślenickiego zostały docenione. Nasz 

Powiat został zwycięzcą plebiscytu „Małopolska. Widać zmiany!”. Jest to dla nas 

ogromnym wyróżnieniem i zarazem ukoronowaniem szeregu przedsięwzięć zrealizowa-

nych przez samorząd powiatowy w celu podniesienia komfortu życia naszych mieszkań-

ców - podkreślił starosta Józef Tomal. 
Tekst na podstawie publikacji na stronie 

http://www.malopolskie.pl/Podsumowanie/Informacje/?id=12824 

Powiat nagrodził najlepszych uczniów 

Nagrody (tablety) dla wyróżniających się uczniów szkół prowadzonych przez po-

wiat odebrali: Beata Łojek kl. 4TR, Paulina Mitana kl. 2TA oraz absolwenci Techni-

kum: Karol Cież, Krzysztof Skrzeczek oraz Aneta Mistarz. GRATULUJEMY!  

Nasze sukcesy  



Str. 5 _bez_nazwy// 

 Film „Miasto 44” 

to opowieść o młodych Pola-

kach, którym przyszło wcho-

dzić w dorosłość w okrutnych 

realiach okupacji. Mimo to 

są pełni życia, namiętni, nie-

cierpliwi. Żyją tak, jakby 

każdy dzień miał okazać się 

tym ostatnim. Nie wynika to 

jednak z nadmiernej brawury 

czy młodzieńczej lekkomyśl-

ności - taka postawa jest 

czymś naturalnym w otacza-

jącej ich rzeczywistości, kie-

dy śmierć grozi na każdym 

kroku. – tak czytamy na ofi-

cjalnej stronie filmu i nie ma 

co do tego wątpliwości.  

 Ciężko się nie zgo-

dzić, że „Miasto 44” to film 

poświęcony II wojnie świato-

wej, a konkretnie wydarze-

niom mającym miejsce na 

kilka chwil przed i w trakcie 

powstania warszawskiego. 

To wszystko prawda. Reży-

ser Jan Komasa, jeśli chodzi 

o tło graficzne i dobór posta-

ci, spisał się naprawdę do-

brze. Co do samej historii 

naturalnie nie ma się do cze-

go przyczepić. Jedyne co razi 

w tym filmie, a przynajmniej 

mnie wręcz poraziło śmie-

chem, to niepotrzebne slow 

motion w pewnych momen-

tach.  Nie jest realne, by kto-

kolwiek zdążył się pocało-

wać w chwili, gdy do niego 

strzelają, w dodatku kule 

dziwnym trafem wywijają się 

na wszystkie strony, byleby 

nie trafić w bohaterów. Jest 

to naprawdę nierealne i pod-

chodzi trochę pod „Matrix”, 

co na pewno nie służy dobrze 

fabule, która sama w sobie 

nie jest zła.  Pomijając te dwa 

nieszczęsne momenty ogól-

nie film jest dobry. Ma na 

pewno świetne zdjęcia, co do 

muzyki to trzeba się było 

w pewnych momentach 

wsłuchiwać, ale nie było 

najgorzej. Aktorzy jak naj-

bardziej przekonywujący, co 

jest na pewno na plus, nawet 

efekty specjalne były dobrze 

dobrane. Choć każdy mógł 

się dopatrzyć drobnych de-

fektów, nie uprzykrzało to 

jednak całości. 

 Film ten na pewno 

jest warto obejrzeć ze wzglę-

du chociażby na jego odnie-

sienie do historii, ponieważ 

można sobie wiele uświado-

mić oglądając go. Jednak 

może nie spodobać się 

wszystkim, ponieważ jest 

tam ujętych naprawdę bardzo 

dużo krwawych scen, jak to 

w wojennych filmach, ale nie 

tylko. Jeśli ktoś nie lubi roz-

lewu krwi, to niech lepiej nie 

ogląda, ponieważ może na-

prawdę nie spać po nocach.  

 „Miasto 44” we-

dług mnie nie jest filmem 

obowiązkowym, jak już to 

dodatkiem, by przypomnieć 

sobie jak walczyli warsza-

wiacy. Dla fanów kina wo-

jennego jak najbardziej, bo 

na pewno znajdą coś dla 

siebie. Mnie osobiście film 

nie urzekł, ale nie uważam 

też, że nie było warto go 

obejrzeć, bo film sam w so-

bie jest całkiem dobry. 

Łysy 

Miasto 44 — wrażenia z seansu 



Lew  
23.07-23.08 

Szkoła: ten mie-

siąc przyniesie Ci 

wiele niespodzia-

nek, zarówno tych 

dobrych, jak 

i złych… ;)  

Miłość: pokonaj swoje słabo-

ści! Osoba, do której chcesz 

zagadać, myśli o Tobie <3 

Bliscy: RODZINA JEST 

NAJWAŻNIEJSZA 

Twoje zwierzę: Papuga :D 

Szczęśliwy dzień:  19.11 - 

środa 

  

Wodnik   
21.01-19.02 

Szkoła: miesiąc 

sukcesów! Mama 

będzie z Ciebie 

dumna :D 

Miłość: Nadal coś 

czujesz do swojej dawnej 

miłości. Porozmawiajcie. 

Wszystko wróci.   

Bliscy: nie obejdzie się bez 

drobnych kłótni :/ 

Twoje zwierzę: Kangur :p 

Szczęśliwy dzień : 14.11 -

piątek 

 

Ryby  
20.02-20.03 

Szkoła: Wszystko 

idzie w dobrym 

kierunku, jednak 

uważaj, bo zło czai 

się za Twoimi plecami… 

Miłość: Wszystko po stare-

mu <3 

Bliscy: Twoi bliscy Cię po 

prostu uwielbiają :D 

Twoje zwierzę: kura  

Szczęśliwy dzień: 20.11 -

czwartek 

 

Koziorożec 
22.12-20.01 

Szkoła: oj oj oj, 

weź się w garść… 

oceny same się nie 

poprawią… 

Miłość: ktoś, kto 

Ci się podoba, zwróci na 

ciebie uwagę <3 

Bliscy: utrzymywanie dobre-

go kontaktu z bliskimi jest 

dla Ciebie najważniejsze. 

Twoje zwierzę: Mysz  

Szczęśliwy dzień: 5.11 - 

środa 

 

Panna  
24.08-22.09 

Szkoła: sprawy szkolne nie 

są dla Ciebie naj-

ważniejsze :p 

Miłość: na hory-

zoncie nie widać 

Twojej drugiej 

połówki... 

Bliscy: nie lubisz się zwie-

rzać ze swoich problemów 

i to sprawia, że nie masz 

z nimi dobrego kontaktu… 

Twoje zwierzę: Słoń 

Szczęśliwy dzień: 12.11 -

środa 

Bliźnięta  
23.05-21.06 

Szkoła: nie przej-

muj się szkołą, 

wszystko zmierza 

w jak najlepszym 

kierunku :D 

Miłość: czarne chmury nad 

Twoim związkiem… zrób 

coś z tym! 

Bliscy: kontakt z bliskimi 

jest THE BEST :D 

Twoje zwierzę: Lama :p 

Szczęśliwy dzień : 11.11 - 

wtorek 

 

Waga  
23.09-23.10 

Szkoła: Po dość 

dramatycznym 

wydarzeniu 

Twoja klasa 

zacznie się jed-

noczyć. Odetchniesz z ulgą. 

Miłość: Jeżeli chodzi o uczu-

cia, wszystko pójdzie po 

Twojej myśli. 

Bliscy: Wesołe spotkanie 

w gronie rodzinnym sprawi,  

że zaczniesz inaczej patrzeć 

na swoich rodziców. 

Twoje zwierzę: Łoś 

Szczęśliwy dzień: 11.12 -

czwartek 

 

Baran  
21.03-20.04 

Szkoła: Nie odkładaj niczego 

na później, bo to wróży dużo 

niepotrzebnych i irytujących 
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problemów. ;/ 

Miłość: Idealny 

partner? Musi 

mieć podobne 

poczucie humo-

ru i dużo cier-

pliwości do Ciebie. Właśnie 

taka osoba od dawna bacznie 

Cię obserwuje... 

Bliscy: Kłótnia z rodzicami 

zepsuje Twoja domówkę.. ;/ 

Twoje zwierzę: Skunks ;D 

Szczęśliwy dzień: 18.11 -

wtorek 

 

Byk  
21.04-22.05 

Szkoła: Zwróć 

uwagę na stop-

nie z języków 

obcych. Odrobi-

na wysiłku 

i sukces murowany!  

Miłość:  Dobre chwile 

w miłości: piękne wyznania, 

wspaniałe gesty, dużo czuło-

ści... Aż chce się żyć! <3 

Bliscy: Skorpion ma dla 

Ciebie niespodziankę. To 

będzie wymarzony prezent.  

Twoje zwierzę: Kuna ;D 

Szczęśliwy dzień: 09.12 -

wtorek 

 

 Rak  
22.06-22.07 

Szkoła: Uwierz wreszcie 

w swój talent plastyczny! 

Miłość: Spotkanie z dawną 

miłością może wiele zmienić. 

Serce zabije Ci 

mocniej. Ale 

jeśli masz parę, 

daruj sobie flir-

ty. 

Bliscy: W połowie listopada 

złapie Cię nostalgia i za-

czniesz wspominać dawne 

przyjaźnie. 

Twoje zwierzę: Anakonda 

łagodna ;D Hahaha 

Szczęśliwy dzień: 10.12 -

środa 

 

Skorpion  
24.10-22.11 

Szkoła: Pewien 

nauczyciel zarazi 

Cię miłością do 

swojego przed-

miotu.  

Miłość: Walka 

trwa – tak najkrócej można 

podsumować ostatni czas 

w Twoich sprawach serco-

wych. 

Bliscy: Zastanawiasz się kto 

jest dla Ciebie najlepszym 

kumplem? Gwiazdy radzą 

postawić na Koziorożca. 

Twoje zwierzę: Niedźwiedź 

Szczęśliwy dzień: 19.12 -

piątek 

 

Strzelec 
23.11-21.12 

Szkoła: Wresz-

cie zabierzesz 

się za naukę. 

Miłość: Nie 

wiesz jak zaga-

dać do swojej 

miłości? Zaproś ją na kawę. 

Na pewno się zgodzi! <3 

Bliscy: Wkrótce czeka Cię 

bardzo wesoła domówka 

u Raka. 

Twoje zwierzę: Wiewiórka 

Szczęśliwy dzień: 11.11 -

czwartek 

 

 

Dla czytelników  czytały 

z gwiazd: 

 

Mariola i Weronika 

H O R O S K O P  
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1. Jak zmieniła się szkoła 

odkąd był Pan uczniem? 

Nastąpił znaczny postęp 

cywilizacyjny. Wtedy gdy 

ja chodziłem do szkoły nie 

było komórek, laptopów, 

komputerów, Internetu, 

boisk ze sztuczną na-

wierzchnią. Całkiem inne 

życie. Ale za to było wię-

cej czasu na spotkania 

z koleżankami i kolegami. 

2. Czy miał Pan jakieś 

przygody będąc w na-

szym wieku? 

Przygody to może za dużo 

powiedziane. Ale pewne 

zdarzenia mam w pamięci. 

Na przykład pamiętam jak 

mój nauczyciel z historii 

przyłapał mnie na przeglą-

daniu dziennika lekcyjne-

go w toalecie. Ciekaw 

byłem jaką ocenę otrzy-

małem z języka polskiego. 

Musiało być to dla mnie 

ogromne przeżycie, bo 

pamiętam to do dziś. Ja-

koś wyszedłem z tego bez 

szwanku. 

3. Jak ocenia Pan współ-

czesną młodzież? 

Jestem przedstawicielem 

twierdzenia, że dzisiejsza 

młodzież wcale nie jest 

gorsza od tej 

sprzed kilku-

nastu lat. Jest 

taka sama. 

Może ma 

więcej pro-

blemów dzi-

siejszego cza-

su, np. bezro-

bocie, po-

w s z e c h n a 

d r o ż y z n a , 

z a g r o ż e n i a 

uzależnienia-

mi. 

4. Jaki wg 

Pana jest wzorowy 

uczeń? 

Wcale nie musi być uzdol-

niony i mieć same piątki. 

Wystarczy, że jest poczci-

wym Człowiekiem, czyli 

uczy się na miarę swoich 

możliwości, jest uczciwy, 

solidny i grzeczny. 

5. Jakie przedmioty lubił 

Pan w szkole? 

Uwielbiałem matematykę. 

W liceum nie opuściłem 

żadnej lekcji z matematy-

ki. Często rozmawiałem 

po zajęciach z moim na-

uczycielem matematyki na 

tematy matematyczne. 

6. Jakie było Pana naj-

większe marzenie i czy 

się spełniło? 

Od czasów szkoły podsta-

wowej zawsze chciałem 

być nauczycielem mate-

matyki. I to się spełniło. 

Już w wieku 22 lat zaczą-

łem uczyć matematyki i to 

w szkole średniej. 

7. Czy gdyby miał Pan 

przeżyć swoje życie jesz-

cze raz to czy wybrałby 

Pan zawód nauczyciela? 

 Zdecydowanie tak. To 

bardzo ciekawy zawód. 

8. Dlaczego wybrał Pan 

matematykę? 

Od szkoły podstawowej 

2014/2015                                      wrzesień—październik Str. 8 

W y w i a d  z  D y r e k t o r e m   



wykazywałem zdolności 

ma t e ma t y c z n e .  J u ż 

w szkole średniej, gdy 

w klasie maturalnej mój 

wielki nauczyciel mate-

matyki Wiesław Mni-

chowski miał zawał i dłu-

go był nieobecny, na proś-

bę jego i mojego wycho-

wawcy prowadziłem lek-

cje powtórzeniowe na 

zajęciach z matematyki. 

Potem poszedłem na stu-

dia matematyczne na Uni-

wersytecie Jagiellońskim, 

gdzie zdobyłem tytuł ma-

gistra matematyki. Mate-

matyka jest ciekawa. Lu-

bię się nią zajmować, nie-

stety odkąd zostałem Dy-

rektorem mam na nią ma-

ło czasu. 

9. Czy pamięta Pan swój 

autorytet z młodości, 

jeśli tak to kto to był? 

Mój wychowawca, na-

uczyciel fizyki Andrzej 

Bała. Surowy, konkretny, 

ale wyrozumiały i potrafił 

nauczyć. W wielu działa-

niach pedagogicznych 

próbuję go naśladować.  

10. Czy podoba się Panu 

współczesne oblicze 

świata? 

Nie. Jest za szybkie tem-

po. Ludzie nie mają czasu 

dla siebie i innych. Kiedyś 

było pod tym względem 

lepiej.  

11. Czy uważa się Pan za 

szczęśliwego człowieka? 

Tak. Uważam, że jestem 

szczęśliwy. 

12. Jaka jest Pana ulu-

biona potrawa? 

Zupa pomidorowa. 

13. Jaki jest Pana ulu-

biony kolor i dlaczego? 

Lubię kolor żółty. To ko-

lor słońca, a słońce koja-

rzy się z ciepłem i uśmie-

chem. 

14. Jaki przepis na życie 

zaproponowałby Pan 

młodemu człowiekowi? 

Nie zrażać się przeszkoda-

mi i niepowodzeniami, ale 

uparcie dążyć do wyzna-

czonego przez siebie wła-

ściwego celu. Nie ulegać 

wpływom innych, którzy 

niekoniecznie dobrze nam 

życzą i prowadzą na nie-

właściwą drogę. Najważ-

niejsze w życiu to być 

uczciwym i poczciwym 

człowiekiem oraz dobrze 

ułożyć sobie życie.   

Niedawno, w tym samym 

dniu spotkałem trzech 

absolwentów Szkoły. Jed-

nego z nich uradowanego 

spotkałem w Urzędzie 

Gminy rejestrującego uro-

dzone niedawno dziecko. 

Pogratulowałem mu i miło 

było zobaczyć zadowolo-

nego z życia absolwenta.  

Drugiego spotkałem 

w sklepie, skończył studia 

i ma własną firmę. Dobrze 

mu się powodzi. Ale spo-

tkałem też trzeciego ab-

solwenta, którego udałem, 

że nie zauważyłem, bo 

w bardzo podejrzanym 

towarzystwie siedział na 

ławce nad Bysinką. 

Trzech różnych absolwen-

tów a jak różnie ułożona 

przyszłość.  

Życzę uczniom, aby do-

brze sobie poukładali do-

rosłe życie i aby byli 

z niego zadowoleni. Bar-

dzo miłe i radosne jest dla 

nauczyciela i dyrektora 

spotkać po latach zadowo-

lonego absolwenta.  

 

Wywiad przeprowadzi-

ły: Klaudia Śmietana 

i Angelika Orzechowska  

J e r z y m  C a c h l e m  
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 W Zespole Szkół 

im. A. Średniawskiego roze-

grany został Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar Dyrekto-

ra Dla Klas Pierwszych. 

 W turnieju wzięły 

udział  t rzy dru żyn y: 

„Ananaski”(1TR, TIB), 

„Turbo Miśki” (1TG) oraz 

„Płyty Główne” (1TIA). 

Mecze zostały rozegrane 

systemem „każdy z każdym” 

mecz i rewanż. Celem turnie-

ju była popularyzacja dyscy-

pliny oraz integracja klas 

pierwszych. 

 Po bardzo zacię-

tych i emocjonujących me-

czach zwyciężyły „Turbo 

Miśki” z klasy 1TG, II miej-

sce przypadło chłopakom 

z 1TIA („Płyty Główne”), 

a na III pozycji uplasowały 

się „Ananaski” (1TR, TIB). 

Duch walki wszystkich za-

wodników był na najwyż-

szym poziomie, dostarczyli 

oni sporo emocji stwarzając 

gorącą atmosferę na hali 

sportowej. Zwycięski Puchar 

z rąk Dyrektora  ZS im. A. 

Średniawskiego Jerzego Ca-

chla odebrał kapitan drużyny 

„Turbo Miśków” Tomasz 

Gorczyca. Wszystkie mecze 

sprawnie i bezstronnie sę-

dziowali Mikołaj Bała (2TG) 

i Jakub Chudaszek (2TI) oraz 

czuwali, aby sportowa rywa-

lizacja toczyła się w duchu 

fair play. 

 Na koniec wszyst-

kie drużyny stanęły do pa-

miątkowego zdjęcia. Turniej 

Piłki Siatkowej o puchar 

Dyrektora będzie kontynu-

owany w przyszłym roku 

szkolnym i mamy nadzieję, 

że stanie się tradycją naszej 

Szkoły. 

KB 
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„Średniawski” na sportowo 

Turniej Piłki Siatkowej 

Szkolna Liga  
Piłki Nożnej  

– losowanie grup  

W dniu 3 października odby-

ło się losowanie grup 

w ramach rozgrywek Szkol-

nej Ligi Piłki Nożnej 2014/-

2015. Do turnieju zgłosiło 

się 10 zespo-

łów, które 

podzielono na 

dwie grupy. 

Do fazy pu-

charowej z 

każdej grupy 

awansują po 

dwie najlepsze 

drużyny. Półfi-

nały zostaną 

rozegrane według schematu: 

1. A – 2. B, 1. B – 2. A. Zwy-

cięzcy meczów półfinało-

wych zagrają w finale, nato-

miast przegrani zmierzą się 

w meczu o III miejsce. 

Mecze rozgrywane będą 

według ustalonego termina-

rza w czasie zajęć pozalek-

cyjnych. Aktualizację termi-

narza i wyników spotkań 

będzie można śledzić na 

bieżąco w zakładce „Szkolna 

Liga Piłki Nożnej”. Roz-

grywki rozpoczną się 13 

października. 

Poniżej prezentujemy podział 

zespołów na grupy w I fazie 

turnieju. 

ŁD 
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Od… do… - czyli miłe słówka dla każdego!  

Już w następnym numerze gazetki każdy z Was będzie mógł przekazać na naszych 

łamach miłe słówko dla kogo tylko będzie chciał. Akcja rusza pod hasłem   

POZDROWIENIA! 

Każdy, kto będzie chciał umilić komuś dzień w szkole, jest proszony o wrzucenie 

karteczki z treścią pozdrowienia do specjalnej skrzynki w bibliotece szkolnej. 

Szczegóły na plakatach! 

W turnieju mogą brać 

udział wyłącznie uczniowie 

Zespołu Szkół im. Andrzeja 

Średniawskiego w Myśleni-

cach. 

Zgłoszenia na adres  

admin@sredniawski.pl 

można wysyłać do dnia 

31.10.2014 r. 

Zgłoszenie powinno zawie-

rać: 

1. Imię i nazwisko 

2. Klasa 

3. Wybrana drużyna 

(prócz klasycznej 

i światowej XI) 

Regulamin, system i wa-

runki rozgrywek zostaną 

podane po terminie zgło-

szeń i będą zależeć od ilo-

ści zapisanych osób. 

Organizator konkursu  

Krzysztof Janus  

mailto:admin@sredniawski.pl


 W dniu 13 wrze-

śnia na Suchej Polanie odbył 

się XXIV Małopolski Zlot 

"Szlakami Walk Partyzanc-

kich". Celem przedsięwzięcia 

było uczczenie pamięci par-

tyzantów i mieszkańców 

okolicznych miejscowości, 

którzy polegli w walce 

z hitlerowskim okupantem 

w czasie II wojny światowej. 

Program części oficjalnej 

obejmował uroczystą mszę 

świętą w intencji ofiar 

z udziałem pocztów sztanda-

rowych i kompanii honoro-

wej Wojska Polskiego, Apel 

Poległych, salwę honorową 

oraz złożenie wieńców pod 

pomnikiem przez przedstawi-

cieli władz lokalnych i insty-

tucji działających na terenie 

Ziemi Myślenickiej. 

Poczet sztandarowy ZS re-

prezentowali: Mariola Flazik 

i Anna Kudła z klasy 3 TA 

oraz Dawid Górka z klasy 

2 TG pod opieką p. Łukasza 

Drewienkiewicza. 

Należy nadmienić, że za 

obsługę gastronomiczną zlotu 

odpowiadały uczennice Ze-

społu Szkół im. Andrzeja 

Średniawskiego: Zuzanna 

Sroka i Monika Czarnota 

z klasy 2 TG oraz Patrycja 

Bieniek i Justyna Wincenciak 

z klasy 3 TG pod opieką p. 

Anny Górlińskiej.   

             

Historycznie…. 
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 Tradycją naszej 

szkoły stało się to, że 

uczniowie klas maturalnych 

o d w i e d z a j ą  m u z e u m 

w Oświęcimiu, które jest 

szczególnym miejscem 

związanym z historią nasze-

go kraju. W tym roku wy-

cieczka ta miała miejsce 15 

września. W skupieniu słu-

chaliśmy przewodników, 

którzy opowiadali nam 

o okrutnych wydarzeniach, 

mających miejsce na terenie 

obozu, o nieludzkim trakto-

waniu więźniów, o ekspery-

mentach medycznych dra 

Mengele oraz o sposobach 

uśmiercania więźniów, które 

były praktykowane przez 

nazistów na terenie obozu. 

Szacuje się, że do obozu 

skierowano co najmniej 1,1 

mln Żydów przywożonych 

ze wszystkich krajów okupo-

wanej Europy, blisko 150 

tys. Polaków, ok. 23 tys. 

Cyganów, ponad 15 tys. 

sowieckich jeńców wojen-

nych oraz kilkanaście tysię-

cy więźniów innych narodo-

wości. Większość z nich 

zginęła w obozie.             

 Miejscu temu nale-

ży się szczególny szacunek 

i pamięć, bo zgodnie z napi-

sem, który widnieje nad 

wejściem jednego z bloków 

na terenie obozu "kto nie zna 

historii skazany jest na jej 

p o n o wn e  p r z e ż y c i e " .

          JR 

 W tym roku odby-

ła się trzecia edycja akcji 

Narodowe Czytanie, zaini-

cjowanej przez Prezydenta 

RP. Podstawowymi celami 

przedsięwzięcia są m.in. 

popularyzacja czytelnictwa 

i zwrócenie uwagi na bogac-

two polskiej literatury. 

W tym roku czytaliśmy 

wspólnie Trylogię Henryka 

Sienkiewicza. W bibliotece 

szkolnej zostały udostępnio-

ne dzieła pisarza: oprócz 

Trylogii można było zapo-

znać się z unikatowymi 

egzemplarzami  dzieł H. 

Sienkiewicza. Po miejscach 

u d o k u m e n t o w a n y c h 

w Trylogii prowadziła mapa 

z ilustracjami Sz. Kobyliń-

skiego. Wiedzy dostarczały: 

prezentacja multimedialna 

o Quo vadis i gazetka oko-

licznościowa o Oblęgorku. 

Był też czas, żeby przysiąść 

i obejrzeć Potop w reżyserii 

J. Hoffmana, który można 

porównać z wchodzącą wła-

śnie do kin odnowioną 

i wzbogaconą o nowe efekty 

wersją Potop Redivivus. 

Biblioteka szkolna otrzyma-

ła z Kancelarii Prezydenta 

specjalną, okolicznościową 

pieczęć, którą każdy zainte-

resowany może obić swoje 

egzemplarze Trylogii na 

pamiątkę udziału w akcji.  

K o o r d y n a t o r k i  a k c j i 

E. Górecka, A. Garbień 

W Auschwitz... „Narodowe czytanie” Śladami walk  
partyzanckich 
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 Jesień zachęca do 

p i e s z y c h  w ę d r ó w e k , 

a zwłaszcza do odkrywania 

nowych miejsc. Wiadomo, że 

w grupie siła i większa moty-

wacja, dlatego w bardzo 

sympatycznym gronie wybra-

liśmy się na Luboń Wielki, 

a na deser zostawiliśmy sobie 

Szczebel (976). 

 L u b o ń 

Wielki (1022), 

zwany również 

Biernatką, jest 

najwybitniejszym 

szczytem w Be-

skidzie Wyspo-

wym. Jego zna-

kiem rozpoznaw-

czym jest usta-

wiony na szczy-

cie wysoki maszt 

r a d i o w o -

telewizyjny. Na-

szą wędrówkę 

z a c z ę l i ś m y 

w Rabce – Zary-

tem, skąd na Lu-

boń zaprowadził 

nas szlak niebie-

ski .  Wiejska 

dróżka początkowo prowa-

dziła przez zabudowania, a 

następnie wchodziła w pola 

uprawne i łąki. Po wejściu do 

lasu szlak prowadził nas 

momentami całkiem stromo 

pod górę, czasami trzeba 

było się sporo natrudzić, 

więc wymagał od nas dużej 

wytrzymałości i uporu. Kiedy 

dotarliśmy na miejsce, mogli-

śmy podziwiać przepiękne 

widoki na pobliskie góry oraz 

odpocząć na przygotowanych 

dla turystów ławkach. Po 

krótkim odpoczynku i pysz-

nym drugim śniadaniu ruszy-

liśmy w dalszą drogę. Odci-

nek do przełęczy Glisne 

miejscami był bardzo stromy. 

Gdy dotarliśmy już na łąki, 

naszym oczom ukazał się 

drugi rarytas – Szczebel.  Na 

szczycie znajduje się pomnik 

poświęcony Janowi Pawłowi 

II, krzyż upamiętniający 

śmierć księdza z Krakowa, 

kilka stołów i ławek z miej-

scem ogniskowym. W drodze 

powrotnej minęliśmy kolejną 

Z działalności koła turystycznego 
atrakcję, jaką jest jaskinia 

Zimna Dziura. Długość jej 

korytarzy wynosi 25 m, 

a śnieg utrzymuje się w niej 

do lata. Dalej schodziliśmy 

czarnym szlakiem, który 

kończył się przy kościele 

w Lubniu. 

 L u b o ń  W i e l k i 

i Szczebel może nie są wyso-

kie, ale bogate w trudne po-

dejścia, które dla prawdzi-

wych zdobywców nie stano-

wiły wielkiej przeszkody. 

Trud jednak się opłacił i był 

wart tych cudownych pejza-

ży, jakie mogliśmy podziwiać 

z obu szczytów. 

KB 



2014/2015                                      wrzesień—październik 

Jesienne gotowanie czyli... 
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masło do smażenia 

groszek ptysiowy 

sól 

pieprz 

czerwona słodka, sproszko-

wana papryka 

kostka rosołowa 

 

Przygotowanie: 

obrać i pokroić w duże ka-

wałki dynię, w dużym garn-

ku na maśle zeszklić poszat-

kowaną cebulę, dodać dynię, 

podsmażyć, podlać rosoł-

kiem z 1 kostki bulionowej, 

dusić pod przykryciem około 

pół godziny, uzupełnić po-

ziom wody, przyprawić solą, 

pieprzem i czerwoną papry-

ką, dodać wyciśnięty czo-

snek; na etapie rozgotowanej 

dyni gotować jeszcze około 

pół godziny, zmiksować 

( c z a s a m i  d yn i a  j e s t 

tak pięknie rozgotowana że 

nie ma już konieczności mik-

sowania). Podawać z grosz-

kiem ptysiowym, kroplą 

śmietany zaznaczoną w cen-

trum i koperkiem. 

 

 

 

Omlet ziemniaczany  

z grzybami  

 

Ciasto: 

500 g startych ziemniaków 

1 drobno posiekany por 

1 łyżka mleka 

sól morska i pieprz czarny do 

smaku 

2 łyżki oleju z pestek wino-

gron 

 

Nadzienie: 

200 g pokrojonych w plaster-

ki grzybów 

olej 

sól, pieprz 

 

Sposób przygotowania 

Do ziemniaków wymiesza-

nych z porem dodajemy mle-

ko, sól i pieprz. Masę wyle-

wamy na rozgrzany olej 

(patelnia musi mieć metalową 

rączkę, bo potem być może 

wsadzimy ją do piekarnika), 

rozprowadzamy masę równą 

warstwą, aby uzyskać placek 

grubości 2 cm. Smażymy, aż 

spód się przyrumieni. 

(ewentualnie, 

g d y b y 

wierzch był 

wilgotny, a 

spód już 

u s m a ż o n y , 

możemy wło-

żyć patelnię 

pod rozgrzany 

grill w piekar-

niku). Rów-

nolegle sma-

żymy grzyby 

na rozgrzanym oleju, aż do 

wyparowania sosu, który 

p u s zc z ą .  Zd e j mu j e my 

z ognia, doprawiamy solą 

i pieprzem. Nakładamy je na 

połowę omletu, składamy go 

na pół i zaraz podajemy. 

 

Jesienna zupa dyniowa  

 

Składniki: 

ćwiartka dużej  dyni 

(ewentualnie pół małej) 

1 duża cebula 

1 śmietana 

4 ząbki czosnku  

koperek 

http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158153659/grzyby/p


...przepisy ze szkolnej kuchni 
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Ciasto jesienne  

ze śliwkami 

 

Składniki: 

10-12 szt. śliwek 

225 g miękkiego masła   

175 g cukru pudru  

3 duże jajka 

1 łyżeczka ekstraktu z wani-

lii  

275 g mąki pszennej 

2 łyżeczki proszku do pie-

czenia 

50 g mielonych migdałów 

lub orzechów laskowych 

(u mnie Backmit) 

szczypta soli  

150 ml kwaśnej śmietany 

3 łyżki płatków migdało-

wych 

4 łyżki dżemu z czerwo-

nych owoców lub powideł 

 

Przygotowanie: 

Rozgrzać piekarnik do 160

C. Tortownicę 23 cm lub 

blaszkę (u mnie 24x 

28) wyłożyć papierem do 

pieczenia. Pokroić śliwki 

w ćwiartki, usuwając pestki. 

Mąkę przesiać razem 

z proszkiem i solą. Wy-

mieszać z mielonymi mig-

dałami albo orzechami. 

W misce ubić na krem 

masło i cukier puder. Na-

stępnie stopniowo po jed-

nym dodawać jajka ubija-

jąc cały czas. Dodać eks-

trakt waniliowy. Miesza-

ninę mąki dodawać do 

ciasta po jednej łyżce na 

przemian ze śmietaną cały 

czas miksując. Gotowe ciasto 

przełożyć do formy, wyrów-

nać wierzch. Ułożyć śliwki 

na wierzchu ciasta rozcięciem 

ku górze, posypać płatkami 

migdałów. Wstawić do pie-

karnika na środkową półkę 

i piec przez około godzinę 

lub do uzyskania złotego 

koloru i gdy szpikulec włożo-

ny do ciasta wychodzi lekko 

wilgotny. Pozostawić do 

ostygnięcia w formie na co 

najmniej 30 minut, a następ-

nie wyjąć z foremki. Dżem 

lub powidła podgrzać, na-

stępnie posmarować nim 

wierzch ostudzonego ciasta. 

Posypać cukrem pudrem. 

 

Tarta gruszkowa na czeko-

ladowej kaszy mannie 

 

Składniki: 

4 twarde gruszki 

1 opakowanie ciasta kruche-

go 

750 ml mleka 

3/4 szklanka kaszy manny 

3 łyżki syropu daktylowego 

3 łyżki kakao 

2 łyżki cukru 

2 łyżki masła  

 

Przygotowanie: 

Piekarnik nastawić na     

180C. Przygotować formę 

do tarty. Dokładnie natłuścić 

ją masłem i wyłożyć ciasto. 

Ważne, by ciasto dobrze 

docisnąć do brzegów, 

w razie potrzeby odciąć nad-

miar z krawędzi formy 

i ponakłuwać widelcem 

spód. W rondelku z grubym 

dnem zagotować mleko 

z kakao, cukrem, masłem 

i syropem daktylowym. Przy 

użyciu trzepaczki dokładnie 

rozmieszać, tak by nie było 

grudek. Następnie nie prze-

stając mieszać dodawać ka-

szę mannę i gotować do 

zgęstnienia. Zajmie to kilka 

minut. Tak przygotowaną 

masę lekko przestudzić. 

Gruszki obrać i pokroić 

w plasterki. Na spód wyło-

żyć mannę, wygładzić i po-

układać na niej plastry gru-

szek. Wstawić do piekarnika 

i piec w 180C przez ok. 10 

minut. Następnie zmniejszyć 

temp. do 150C i dopiec 

jeszcze 15 minut.  

  



_bez_nazwy// 

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego 

 ul. 3 Maja 97b 32-400 Myślenice 

Tel.: 12 2720118 Faks: 12 274 35 65 

E-mail: sekretariat@sredniawski.pl 

mega poddenerwowany ma-

luje kółko kredą na jezdni 

i mówi do blondynki:  

- Stań w tym kółku i dopóki 

Ci nie powiem, nie możesz 

z niego wyjść. 

No i blondynka stoi w tym 

kółku, a w tym czasie facet 

bierze młotek i zaczyna tłuc 

w jej aucie lusterka i przed-

nie światła. Odwraca się, 

patrzy, a blondynka zaczyna 

się śmiać. Zdezorientowany 

facet wkurzył się jeszcze 

bardziej i zaczyna tłuc blon-

dynce szyby w aucie. Po 

chwili odwraca się, patrzy, 

a blondynka znowu się śmie-

je. Facet już nie wytrzymał, 

zdenerwowany do ostatecz-

ności zaczyna niszczyć blon-

dynce cale auto. Skończył 

swoją dewastacje, odwraca 

się a ona dalej się śmieje. 

Facet nie wytrzymał i pyta:  

- I z czego się tak cieszysz, 

Diabeł zgarnął Polaka, Ruska 

i Niemca i mówi: 

- Przynieście coś do czysz-

czenia.  

Polak przyniósł szczoteczkę 

do zębów, Niemiec szczotkę 

do czyszczenia kibla, a Ru-

sek się nie pojawił. Diabeł 

mówi:  

- Teraz umyjcie zęby tym, co 

przynieśliście.  

Polak umył i nic. Niemiec 

zaczyna beczeć i się śmieje. 

- Czemu beczysz?  

- Bo boli.  

- A czemu się śmiejesz?  

- Bo Rusek jedzie maszyną 

do czyszczenia ulic! 

*** 

Blondynka miała stłuczkę 

samochodową. Wychodzi 

facet z auta i prosi blondyn-

kę, żeby też wysiadła. Facet 

przecież całe auto Ci rozwa-

liłem?! 

- Bo jak nie patrzyłeś, to ja 

z kółka wychodziłam. 

*** 

Blondynki zbierają grzyby. 

Jedna znajduje muchomora 

i pyta drugiej: 

- Czy ten grzyb jest jadalny?  

Na to ta druga krzywi się 

z obrzydzeniem i odpowiada:  

- Nie ruszaj go, nie widzisz, 

że choruje na ospę? 

*** 

-Jak miał na nazwisko Jó-

zef ? 

- Pośpiech . 

 Bo było napisane „I poszła 

Maryja z Pośpiechem w gó-

ry.”  

Weronika 

Redakcja: 

Klaudia Śmietana, Angelika 

Orzechowska, Wioletta Tokarz, Mariola 

Flazik, Weronika Urbaniak  

 

Opiekunowie merytoryczni: 

 Elżbieta Górecka 

 i Arleta Garbień 

Coś śmiesznego  
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