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Witajcie!
W tym radosnym, świąteczno
-karnawałowym czasie spieszymy do Was z nowym numerem gazetki szkolnej. Czekają na Was m.in. aktualności z życia szkoły, horoskop,
recenzja ciekawej książki
oraz - po raz pierwszy - pozdrowienia dla Was i od Was.

Gazetka szkolna
wydawana przez
uczniów Zespołu
Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego
w Myślenicach

listopad - grudzień

Pomyślności, radości i szczęścia
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym nowym roku
życzy całej społeczności szkolnej
redakcja gazetki „_bez_nazwy//”

Miłej lektury!
Redakcja

Pospiesznym przez szkołę
 W sobotę 6 grudnia na hali
widowiskowo-sportowej
przy Zespole Szkół im. A.
Średniawskiego w Myślenicach odbył się XII Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych "Choinka przy wigilijnym stole". Nasza szkoła
zdobyła drugie miejsce gratulujemy!

 W finale II Amatorskiego
Turnieju Piłki Nożnej Halowej 22 grudnia pierwsze
miejsce wywalczył zespół
LAMBADA F.C.

 Dnia 2 grudnia 2014 r.
w budynku Opery Krakowskiej w Krakowie w trakcie
Gali Laureatów konkursu
„Mam zawód. Mam fantazję” nasz uczeń Michał
Kęsek odebrał nagrodę za
zajęcie III miejsca w konkurencji kucharz - gratulujemy!

 Uczennice naszej szkoły:
Urszula Bochenek, Angelika Bizoń i Sylwia Bujas
wzięły udział w szkolnym
etapie Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.

 Wszystkich uczniów
zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie
literackim na opowiadanie fantastyczne organizowanym przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk
i Sztuk. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły i u polonistek.
 Trwają prace nad nowym szkolnym boiskiem
ze sztuczną murawą.
Czekamy na pierwszy
mecz! :)
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Wynik tegorocznego maratonu - 760 listów
Zakończyliśmy tegoroczne zmagania maratonowe
imponującym wynikiem 760
napisanych listów. Przypominam, że oprócz Zespołu
Szkół listy można było pisać
w Bibliotece Pedagogicznej
gdzie przez dwa dni dzielnie
dyżur pełniły uczennice klas
trzecich: Magdalena Makuch,
Natalia Konarska, Klaudia
Śmietana i Angelika Orzechowska. Dzięki ich staraniom do naszych szkolnych
listów mogliśmy dołączyć 75
napisanych w bibliotece.
Dzięki dziewczyny! :)
Pocieszające jest to, że co
roku do akcji włącza się coraz większa liczba osób.
Chętnie listy pisze pan Dyrektor Jerzy Cachel, nauczy-

Mikołaj
w przedszkolu
5 grudnia uczniowie
z naszej Szkoły przebrali się
za Mikołaja i jego zastęp
(anioły i diabeł). W tych
przebraniach powędrowaliśmy do przedszkola znajdującego się obok Zespołu Szkół.
Tam zostaliśmy przywitani przez małe przedszkolaki
i ich wychowawczynie. Dzieci na przywitanie zaśpiewały

ciele, panie sekretarki, ale
również absolwenci, którzy
co roku pamiętają o Maratonie. Jednak największymi
"pewniakami" jesteście Wy,
drodzy uczniowie, bez których napisanie takiej ilości
piosenkę dla Mikołaja, po
czym święty rozdał im prezenty. Mikołajowi pomagały
aniołki, a niegrzeczne dzieci
zostały podźgane widłami
przez diabła. Nie obyło się
bez siadania Mikołajowi na
kolanach, wspólnych tańców
z aniołami i zdjęć. Dzieci
bardzo się cieszyły z naszego
przybycia i z otrzymanych
prezentów.
KC

listów byłoby niemożliwe.
Wszystkim, którzy napisali
chociażby jeden list, bardzo
dziękuję.
Maraton Pisania Listów
jest akcją międzynarodową
organizowaną przez Amnesty International. W tym roku
listy można było pisać 6-16
grudnia. Do tej ogromnej
liczby napisanych listów
a mnest y.org.pl/ mar aton/
zostały wliczone również
nasze 760.
Teraz będziemy czekać
na dobre wiadomości. Mamy
nadzieję, że w niedługim
czasie dowiemy się o uwolnieniu którejś z osób. Informacje te możecie na bieżąco
śledzić na stronie amnesty.org.pl/.
JR
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Pierwsze miejsce i wyróżnienie w Małopolskim Konkursie
Historycznym "Sto lat temu w mojej miejscowości"
Kółko dziennikarsko kulturalne działające w naszej
Szkole wzięło udział w konkursie „100 lat temu w mojej
miejscowości” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie
oraz Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Krakowie.
Zadaniem uczestników
było wykonanie pierwszej
strony fikcyjnej gazety codziennej lub jednodniówki
wydanej w naszej miejscowości około 100 lat temu. Dziewczyny zaprojektowały dwie
gazety: „Błysk Wydarzeń”
i „W imię Ojca…”. Obie opisują wydarzenia, które miały
miejsce w Myślenicach jesienią 1914 roku, nazywane
„Cudem nad Rabą”. Według
opowieści wojskom austrowęgierskim walczącym z Rosjanami ukazała się Matka
Boska, a w dolinie zapadła
mgła, dzięki czemu udało się
odeprzeć atak wojsk carskich.
Rozdanie nagród w konkursie odbyło się 10 grudnia
w siedzibie Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej
w Krakowie. Uczennice klasy
3TA – Mariola Flazik i Weronika Urbaniak – otrzymały
pierwsze miejsce w kategorii
klas ponadgimnazjalnych,

natomiast przedstawicielki
klasy 3TR – Angelika Orzechowska oraz Klaudia Śmietana – otrzymały w tej samej
kategorii wyróżnienia. Dziewczyny odebrały dyplomy,
nagrody rzeczowe oraz zaproszenia na warsztaty edytorskie
i dziennikarskie na Uniwersytet Pedagogiczny oraz w redakcji „Gazety Krakowskiej”.
Opiekunki koła – Elżbieta
Górecka i Arleta Garbień –
otrzymały podziękowania za
przygotowanie uczniów do
konkursu.

Podczas całego spotkania organizatorzy i prowadzący zachęcali dzieci
i młodzież do brania udziału w konkursach, gdyż rozwijają one talenty i umiejętności, są doskonałym źródłem poszerzania swojej
wiedzy na różnorakie tematy, a ponadto budują kreatywność.
AG, KŚ

Zaduszki Patriotyczne
W dniu obchodów Święta Szkoły delegacja Samorządu
Szkolnego w asyście klasy 1TG udała się na myślenicki
cmentarz parafialny, aby uczcić pamięć patrona Naszej
Szkoły Andrzeja Średniawskiego – fundatora placówki. Co
roku przedstawiciele społeczności szkolnej dnia 13 listopada
składają wieniec i zapalają znicze na grobie tego wybitnego
Myśleniczanina.
Klasa 1TG jak i pozostałe klasy pierwsze Naszego Technikum spotkały się na cmentarzu w ramach Zaduszek Patriotycznych, które mają za zadanie przybliżyć postacie nieżyjących już wybitnych Myśleniczan, a także zaznajomić
uczniów z historią Naszej Szkoły.
Zapalony znicz i złożony na mogile wieniec pokazują, że
My – uczniowie szkoły imienia Andrzeja Średniawskiego,
nigdy nie zapomnimy o tym, co Ten człowiek dla Nas zrobił.
MF i WU
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Zdrowa żywność w przedszkolu
W roku szkolnym 2014/
2015 organizowane są warsztaty dla przedszkolaków pod
hasłem „Zdrowa Żywność”.
Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z zasadami
zdrowego żywienia.

artystów. Sporządzanie
i degustacja przygotowanych
przez siebie jeżyków, szaszłyków, kanapeczek, myszek
itd. sprawia dzieciom ogromną radość.

Str. 4
Mamy nadzieję, iż udział
w warsztatach przyczyni się
do tego, że dzieci chętnie
będą sięgały po owoce i warzywa i zwiększy się ich
świadomość na temat zdrowego odżywiania się.
GA

Podczas warsztatów
w Przedszkolu nr 1 w Myślenicach poznajemy wartości
odżywcze warzyw i owoców,
a także uświadamiamy sobie
ich rolę w codziennej diecie.
Wspólnie stworzyliśmy Piramidę Żywienia Przedszkolaka.
Świeże, smaczne, zdrowe
i kolorowe warzywa i owoce
są inspiracją twórczą dla
małych, przedszkolnych

PREZENT POD CHOINKĘ - KSIĄŻKA DO BIBLIOTEKI!
Spraw bibliotece i jej Czytelnikom prezent - podziel się książkami.
Czekamy na beletrystykę, lektury, albumy, książki kucharskie, opracowania…
- każde słowo drukowane jest na wagę złota!
Na każdego Darczyńcę czeka drobny upominek
oraz ocena z zachowania :)
Organizatorem akcji jest bibliotekarz szkolny mgr Arleta Garbień
Akcja trwa od 15 grudnia do 16 stycznia.

_bez_nazwy//
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Akademia z okazji 11 Listopada i rozdanie nagród
w Turnieju Wiedzy o Patronie
„Ziemia ojców naszych”
- pod takim tytułem scenariusza uczciliśmy w tym roku
96. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Z tej okazji program
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z klasy I, II
i IVTG pod kierunkiem p. D.
Ceremon i p. J. Ryś.
Powinniśmy pamiętać, że
szczególne miejsce w naszej
historii zajmuje data 11 listopada 1918 r., kiedy to po 123
latach Polska na nowo pojawiła się na mapie Europy.
Dziś często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromne problemy stanęły przed
Polakami u progu wolności.
Jak wiele potrzeba było do
ich rozwiązania: pracy, pieniędzy, myśli politycznej
i codziennego trudu. W 96.
rocznicę odzyskania niepodległości warto zwrócić się
wdzięczną myślą ku naszym
dziadkom, pradziadkom
i wspomnieć jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki
i idei wyłoniła się Polska,
o której poeta napisał:
„Kiedy nagle las zaszumi,
mowę sosny gdy zrozumiesz
–
to
jest
Polska
Ujrzysz biały krzyż wycięty,
hełm i pod nim piasek święty
– to jest Polska…”.
JR

W ramach obchodów
Święta Szkoły zwycięscy
uczniowie klas pierwszych
odebrali nagrody w XII Turnieju Wiedzy o Patronie
Szkoły - Andrzeju Średniawskim, fundatorze Zespołu
Szkół. Upominki ufundowane przez Stowarzyszenie
„Pomoc Zespołowi Szkół”
oraz dyplomy wręczyli Dyrektor Jerzy Cachel i Wicedyrektor Małgorzata JakutaĆwierz na apelu z okazji
Święta Niepodległości.
Na przełomie października i listopada młodzi adepci
szkoły w ramach etapu praktycznego turnieju otrzymali
za zadanie uwspółcześnić
losy Andrzeja Średniawskiego. Z tym zadaniem najlepiej
poradziła sobie Angelika
Wątor, potem Zuzanna Gorączko - obie z 1TG, zaś

trzecia była Magdalena Gubała z 1TR. Wyróżnienia
otrzymali Paweł Sroka z 1TR
i Damian Daniel z 1TIb.
Tydzień przed Świętem
Szkoły odbył się etap teoretyczny konkursu - test z wiedzy o życiu i działalności
Andrzeja Średniawskiego
oraz z podstawowych faktów
związanych z historią Zespołu Szkół. Najwięcej punktów
zgromadził Tomasz Gorczyca z 1TG, drugi był Dominik
Kołodziejczyk, a trzeci Adrian Chlipała - obydwaj
z klasy 1TIA.
Zwycięzcom
my!

gratuluje-

EG

2014/2015

listopad - grudzień

Str. 6

SZKOLNY HOROSKOP!
Byk 21.04-22.05
Szkoła: Poprawa na całej linii!
Będziesz dumna/y ze swoich wyników ;)
Miłość: Romans ze Skorpionem może obrócić Twój
świat o 180 stopni <3 Nie bój
się tego, zacznij działać.
Bliscy: W tym miesiącu pokłócisz się z najlepszym
przyjacielem/przyjaciółką ;/
Twoje zwierzę: Dodo
Szczęśliwy dzień: 7.01
Dobra rada: Nie obawiaj się
pytać, wątpić, zasięgać porady.
Rak 22.0622.07
Szkoła: Zamiast
żyć sprawami
znajomych, zajmij się swoimi
ocenami! Bo awantura w
domu wszystko zepsuje ;/
Miłość: Fochy są dla dziesięciolatków... Nie udawaj księżniczki/księcia, tylko patrz na
wszystko realnie!
Bliscy: Nie odróżniasz przyjaciół od pochlebców. Zastanów się kogo bardziej potrzebujesz. Fanów?
Twoje zwierzę: Dzika ćma
Szczęśliwy dzień: 13.01
Dobra rada: Przemyśl propozycje, które przegapiłeś
wcześniej.

Skorpion 24.1022.11
Szkoła: Zmęczenie, nadmiar
obowiązków i nieprzespane
noce dadzą o sobie znać.
Wrzuć na luz i zadbaj o swoje zdrowie.
Miłość: Niepokój zamieni
się w gorące uczucie, na
które tyle czekałeś. <3
Bliscy: Afera wśród znajomych zacznie się od bezpodstawnych oskarżeń.
Twoje zwierzę: Moloch
Szczęśliwy dzień: 22.01
Dobra rada: Ktoś chętnie
udzieli ci dobrej rady, ktoś
inny pokaże, jak rozwiązać
życiowe kłopoty.
Strzelec 23.1121.12
Szkoła: Zacznij
bardziej odważnie bronić swoich racji. Jeśli tego nie zrobisz, ludzie pomyślą, że nie
masz własnego zdania.
Miłość: Szukasz idealnej
połówki? A Ty jesteś bez
wad? Chyba nie, więc zmień
swoje wymagania na bardziej
realne.
Bliscy: Intryga Byka doprowadzi Cię do furii. Porozmawiaj z nim.
Twoje zwierzę: Sajga
Szczęśliwy dzień: 30.01

Dobra rada: Myśl bardziej
optymistycznie!
Lew 23.07-23.08
Szkoła: Nie masz
motywacji… Całe
szczęście, że zbliżają się ferie :D Wypoczniesz i wrócisz do szkoły jak
nowo narodzony :D
Miłość: Nie zwracaj uwagi
na to, co mówią inni. Jeżeli
negatywnie komentują Twój
związek, to znaczy tylko tyle,
że są zazdrośni.
Bliscy: Nadchodzą święta! :)
Czas odświeżyć stare znajomości :p
Twoje zwierzę: Alka Krzywonosa :D
Szczęśliwy dzień: 18.12
Dobra rada: Zastanów się
czy decyzje, które podejmujesz, są słuszne.
Wodnik 21.0119.02
Szkoła: Zwróć
uwagę na stopnie
z przedmiotów ścisłych.
Jeżeli sprawiają Ci one trudności, zapisz się na zajęcia
wyrównawcze.
Miłość: W miłości bez
zmian :p Ty i Twoja połówka
gruchacie sobie jak dwa gołąbki <3
Bliscy: Święta to czas pojednania! Nie zapomnij o tym!
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Sprawdź, co Cię czeka w przyszłym roku!
Twoje zwierzę: Puchacz
Bubo Bubo :D
Szczęśliwy dzień: 12.12
Dobra rada: Nie bierz tak
wszystkiego do siebie! :p
Ryby 20.02-20.03
Szkoła: Jesteś
uwielbianym
uczniem! Oby tak
dalej, a skończysz jako prymus :D
Miłość: Nie szukaj miłości :p
Sama przyjdzie w odpowiednim momencie <3
Bliscy: Staraj się nie popadać
w konflikty z najbliższymi…
Twoje zwierzę: Żakara :D
Szczęśliwy dzień: 8.12
Dobra rada: Uważaj komu
ufasz…
Koziorożec 22.12
-20.01
Szkoła: Nie jesteś
może prymusem,
ale nie idzie Ci najgorzej :D
Miłość: Zacznij bardziej
zwracać uwagę i więcej czasu poświęcać swojej połówce. To może uratować Twój
związek.
Bliscy: Traktuj wszystkich
tak samo. Postaraj się, aby
Twoje prywatne sprawy nie
odbiły się na bliskich.
Twoje zwierzę: Gacek Wielkouch :D

Szczęśliwy dzień: 16.12
Dobra rada: Czasem słuchaj
tego co mówią inni.
Panna 23.0822.09
Szkoła: Plony
swojej pracy zaczniesz zbierać tuż
przed świętami.
Miłość: Szczera rozmowa
wyjaśni co was dzieli.
Bliscy: Otoczą cię kochający
ludzie z dobrymi intencjami,
razem wiele zdziałacie.
Twoje zwierzę: Dżygetaj
Szczęśliwy dzień: 10.01
Dobra rada: Zapewnij sobie
wsparcie kogoś, kto zna się
na rzeczy.
Waga 23.0922.10
Szkoła: Pozbędziesz się nadmiaru obowiązków grając ryzykownie.
Bliscy: Ktoś wpływowy cię
wesprze.
Twoje zwierzę: Kotlik Afrykański
Szczęśliwy dzień: 16.02
Dobra rada: Nie bierz na
swoje barki odpowiedzialności za czyjeś błędne decyzje.
Baran 21.0319.04
Szkoła: Uda ci
się zakończyć
wszystkie trud-

ne sprawy.
Miłość: Spotkasz znajomego/ą z podwórka, co skończy się małym romansem.
Bliscy: Dużo spotkań
z rodziną zacieśni wasze
więzi.
Twoje zwierzę: Mundżak
Szczęśliwy dzień: 17.02
Dobra rada: Cele osiągniesz nie zaciętością, ale
spokojnym i systematycznym działaniem.
Bliźnięta
21.05-21.06
Szkoła:
ZWOLNIJ
TEMPO! Potrzebujesz
wytchnienia przed pracowitym semestrem.
Miłość: Single mają szanse na ciekawą znajomość
zawartą podczas uprawiania sportu.
Bliscy: Ludzie, których
teraz poznasz, staną się
twoimi przyjaciółmi.
Twoje zwierzę: Indyk
Szczęśliwy dzień: 19.01
Dobra rada: Posłuchaj
intuicji, ona da ci najlepszą
wskazówkę.

Wróżki Samsona,
Delfina i Hedwiga
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"Mam zawód. Mam fantazję" - konkurencja barmańska
Dnia 21.10.2014 roku na
hali sportowej przy Zespole
Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
odbyła się IV edycja konkursu "Mam zawód. Mam fantazję" w konkurencji barmańskiej. Wzięło w nim udział
19 drużyn z różnych szkół
województwa małopolskiego.
Uczestnicy konkursu
mieli wykazać się umiejętnościami barmańskimi oraz
kreatywnością. Każdy z nich

miał do wykonania napoje
w dwóch kategoriach: short
drink (alkoholowy) i long
drink (bezalkoholowy) według własnej, oryginalnej
receptury. Na wykonanie
każdego drinka uczestnik
miał 7 minut. Wcześniej na
osobnym stanowisku wykonywane były dekoracje do
drinków z jadalnych owoców lub warzyw.

lek, manipulację lodem
i sprzętem barmański czy
zręczność w sporządzaniu
drinków, a komisja degustacyjna wygląd drinka, ogólne
wrażenie, aromat i smak.
Reprezentantem naszej
szkoły był Mateusz Dziewierski.
EŁ

Komisja techniczna oceniała m.in. prezentację bute-

Gratulujemy naszym siatkarzom!
W dniu 18.11.2014 r.
w Gimnazjum w Tokarni
odbyła się Licealiada Młodzieży w piłce siatkowej. Do
turnieju zgłosiło się siedem
szkół ponadgimnazjalnych,
które zostały podzielone na
dwie grupy.
Naszej Drużynie przypadła Grupa A, w której oprócz
nas znalazły się: ZS Dobczyce, Prywatna Szkoła Zawodowa „Osiński” i Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych.
W Grupie B zagrały: ZSTE
Myślenice, ZSOiZ z Lubnia
oraz Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego pokonał drużynę
z Dobczyc i Prywatną Szkołę, natomiast po ciężkiej
walce przegrał z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych
2:1. Nasza Ekipa walczyła
o III miejsce, do którego
naprawdę niewiele brakowało: było 1:1 w setach, ale
ostatni, decydujący set wygrał zespół z LO. Tak oto
naszej Drużynie przypadło
zaszczytne IV miejsce,
z czego jesteśmy bardzo
dumni, ponieważ przegraliśmy po zaciętej walce.
Spotkania były na bardzo
wysokim poziomie, niejednokrotnie oglądaliśmy wiele

ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. W naszym
Zespole widać było ogromne
zaangażowanie i walkę
o każdy punkt. Chłopakom
należą się podziękowania
i słowa uznania za walkę do
ostatniego punktu, zaangażowanie oraz za ducha fair-play.
Skład naszej drużyny:
Maciej Tupta 2TI, Kamil
Mirek 2TG, Jakub Kipek 4TI,
Jakub Chudaszek 2TI, Mikołaj Bała 2TG, Mateusz Sułowski 3TG, Paweł Chorwat
4TI, Paweł Leśniak 2TG,
Dawid Górka 2TG, Tomasz
Gorczyca 1TG, Krzysztof
Marszałek 3TA i Łukasz
Filipiec 3TA.
KB
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Warto przeczytać - Cyrk Nocy
Witajcie w Le Cirque des
Rêves: w namiotach w białoczarne paski czekają was
niezwykłe przeżycia…
Jakże trafny opis znajduje
się na okładce debiutanckiej
książki Erin Morgenstern
o wręcz mistycznym cyrku
jakiego jeszcze nikt dotąd nie
widział.
Sama nazwa „cyrk” już
daje do myślenia, a gdy jeszcze dodamy do niego słowo
„nocy”, to całkowicie możemy się spodziewać czegoś
wyjątkowego i czarującego,
z tajemniczą atmosferą w tle.
Cyrk Nocy jest niczym baśń
rozgrywająca się u schyłku
XIX wieku, przedstawiająca
historię miłosną, która jest
wieczna dla bohaterów,
w dosłownym tego słowa
znaczeniu.
Dwoje ludzi związanych
magiczną więzią. Jedna gra,
o którą założyli się ich nauczyciele. Magia, która ma
wyglądać jak fałsz. Uwikłani
w grę, o której nie wiedzą
nic. Wychowywani w różny
sposób. Doświadczani przez
nauczycieli. Wystawiani na
próby, by zacząć swój pojedynek. Jedyną ich wiedzą jest
pole rozgrywki – cyrk.
Tak można by zacząć
historię o Celii, córce iluzjo-

nisty i Marco, chłopcu zabranym z sierocińca po to, by
mógł zostać jej przeciwnikiem. Ich losy jakże różne,
a jednocześnie splątane jedną
nicią – cyrkiem.
Dotychczas nie spotkałam się z książką, której akcja toczy się w cyrku,
i w dodatku tak niezwykłym.
Nie chcę zdradzać zbyt wiele
fabuły, bo staje się ona coraz
ciekawsza z każdą stroną
książki. Czytając poznajemy
cyrk od podszewki: jak powstawał, kto był jego pomysłodawcą i jak prosperował,
a także opowieści o jego
mieszkańcach i ich losach.
Możemy poznać tajemniczą
kobietę-gumę mieszczącą się
w szklanym pudełku, bliźnięta obdarzone darem czytania
przeszłości i przyszłości
ludzi, z którymi się zetknęli.
Jest też wróżka przepowiadająca los z czarno-białego
tarota. Znajduje się tam wiele
tajemniczych namiotów
w paski, a każdy poświęcony
jest innemu widowisku. Można spacerować po lodowym
ogrodzie, dostać się do kolejki sięgającej gwiazd, iść do
drzewa życzeń czy na pokaz
iluzji, która jest tak prawdziwa, jak cały cyrk pojawiający
się znikąd i trwający od
zmierzchu do świtu.

Książka jest pisana dość
charakterystycznym stylem,
ponieważ wszystko dzieje się
tu i teraz, dzięki czemu czytelnik ma możliwość jeszcze
większego zaangażowania się
w akcję utworu. Ponadto
między rozdziałami pojawiają się treści kierowane wprost
do odbiorcy, co jest bardzo
dobrym pomysłem na urozmaicenie całości tekstu.
Jeśli ktoś uważa, że jest
to typowy romans, to bardzo
się myli. Miłość głównych
bohaterów jest tylko jednym
z wątków wplecionych
w całą fabułę. Największy
wpływ na odbiorcę ma cyrk,
to on jest najważniejszy, bo
to właśnie w nim rozgrywają
się najciekawsze wydarzenia.
Czytelnik zostaje wprowadzony do świata, z którego
nie ma ucieczki, który zajmuje każdą wolną myśl.
Cyrk Nocy to jedna
z najlepszych książek jakie
dotąd przeczytałam. Iluzja,
tajemnica, mrok spleciony ze
światłem i nieodparty urok,
cały czas goszczą w opowieści. Magiczna lektura, po
którą warto sięgnąć choćby
z ciekawości.
KŚ
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wystudzony sernik chowamy
do lodówki na całą noc.
W żadnym wypadku nie

Sernik pomarańczowy
na ciasteczkowym
spodzie
SKŁADNIKI:
1000 g zmielonego twarogu
250 g serka mascarpone
200 g śmietany 18%
4 jajka
1 szklanka cukru
3 łyżki mąki pszennej
1 łyżka esencji waniliowej
1 łyżeczka esencji pomarańczowej
2 łyżeczki suszonej zmielonej skórki pomarańczowej
2 łyżki kandyzowanej
skórki pomarańczowej
2 łyżki pokrojonych kandyzowanych owoców (ananas,
melon, papaya)
160 g ciastek
3 łyżeczki kakao
70 g stopionej margaryny

dociskamy je do dna tortow-

można go kroić, gdy będzie

nicy i wkładamy do lodów-

jeszcze letni. Jest bardzo

ki. Piekarnik nagrzewamy

delikatny i zacznie się kru-

do 160 stopni. W misce

szyć.

Śledź w śmietanie
SKŁADNIKI:
1 cebula
2 jabłka
1 szklanka śmietany 18%
1 kubek jogurtu naturalnego
łyżka majonezu
1 kg płatów śledziowych
solonych
łyżka posiekanej pietruszki
łyżka soku z cytryny.
PRZYGOTOWANIE:
ucieramy żółtka z cukrem.

Śledzie moczymy w zimnej

Dodajemy twaróg, mascar-

wodzie około godziny. Jabł-

pone, śmietanę, mąkę, esen-

ka bez skórki ścieramy na

cje i skórki pomarańczowe.

tarce,

Wszystko miksujemy. Biał-

jogurt z majonezem, sokiem

ka ubijamy na sztywną masę

z

i wraz z kandyzowanymi

i dodajemy jabłka oraz posie-

owocami dodajemy do masy

kaną cebulę. Pokrojone śle-

serowej. Delikatnie miesza-

dzie układamy na talerzu

my i wylewamy na tortow-

i przykrywamy farszem jabł-

nicę. Sernik pieczemy 60

kowym, dekorujemy posie-

i obsypujemy tartą bułką. Na

minut. Studzimy w piekarni-

kaną natką, wstawiamy do

spod

ku. Porada: Po upieczeniu

lodówki.

PRZYGOTOWANIE:
Ciastka mielimy w blenderze
razem z margaryną i kakao.
Dno tortownicy (26 cm) wykładamy folią aluminiową,
boki smarujemy tłuszczem
wykładamy

ciastka,

następnie

cytryny

oraz

łączymy
śmietaną

Str. 11

_bez_nazwy//

Pozdrowienia :)

Nowości w bibliotece szkolnej

Pozdrowienia dla super
„przystojnego” chłopaka
z 2TI (Chudaszka)

Orhan Pamuk Śnieg

Pozdrawiam moją córkę
Anee ♥ Kocham ♥

Nicholas Sparks Ślub
Trudi Canavan Złodziejska magia
Paulo Coelho Zdrada

Dla Pana Drewienkiewicza
od klasy 2TR

Theresa Revay Biała wilczyca

Pozdrowienia dla Dziewczyn
z 3TA od Andrzeja i Kacpra
z 1TIA ♥

Dmitry Glukhovsky Witajcie w Rosji

Pozdrowienia dla Pani Góreckiej za wytrwałość.
„Kochamy Panią” ♥

Katarzyna Michalak Przystań Julii

Pozdro dla Pani Leśniak od
kl. 3TI
Pozdrowionka dla mega
chłopaka z 1TG. Kamila J. ♥
M.F.
Pozdrowienia dla bardzo
zabawnych dziewczyn
z 3TA. Pani od Polskiego ♥

Theresa Revay Wszystkie marzenia świata

Sherrilyn Kenyon Rozkosze nocy

Szczepan Twardoch Morfina
Tess Gerritsen Infekcja
Michał Gołkowski Droga donikąd
Joe Simpson Dotknięcie pustki
Tess Gerritsen Ciało
Jodi Picoult Bez mojej zgody
Stephen King Bastion
David Mitchell Atlas chmur

Pozdrowienia dla super laski
z blond włosami, prawdopodobnie jest z Jasienicy. ♥
Jesteś śliczna ♥

Robert Galbraiht Wołanie kukułki

Najszczersze pozdro dla
drogiego chłopaka z 2TI,
który ma czerwone new balance ♥

Jarosław Grzędowicz Pan Lodowego Ogrodu

Pozdro dla Elizy z 3TA.
Masz śliczne zęby :D

John Green Gwiazd naszych wina

Pozdrowienia dla Pana Jerzego Cachla od LO3.

Jacek Hugo-Bader Biała gorączka

James Dashner Więzień labiryntu
Haruki Murakami Tańcz, tańcz, tańcz

Dmitry Glukhovsky Metro 2034
Peter V. Brett Malowany człowiek
Paullina Simons Dzieci wolności
… a już niedługo - kolejne książki! Zapraszam! :)
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Uśmiechnij się! :)
Jasiu wkleja zdjęcie swojego
ojca do dzienniczka, a ojciec
pyta:
- Jasiu, po co wklejasz moje
zdjęcie do dzienniczka?
- Pani chce zobaczyć tego
debila, który odrabia moją
pracę domową.
***
Katechetka pyta dzieci:
- Kto chciałby pójść do Nieba?
Wszyscy się zgłaszają prócz
Jasia.
Pani pyta:
- Jasiu, a ty czemu nie chcesz
iść do nieba?
- Bo mama po szkole kazała
mi iść do domu.

Podróż zimow
a-X
Wiersze do muz VIII
yki Franza Sc
huberta
Wie hat der St
urm zerrissen
A jednak, gdy
zaw
zawyje mrozem ieja
w
powraca ta nadz twarz,
ieja,
że coś tam w so
bie masz,
że coś nad sobą
masz.
Te chwile na pr
zystanku,
trwające cały w
iek,
te dni, gdy o po
ranku
nic tylko mrok
i śnieg to nie zerwany
kontrakt;
to raczej - w zd
aniach zim
udostępniany ko
nt
udostępniany ko akt,
ntakt
z Czymś Więce
j, czyli z Nim.
Stanisław Bar
ańczak (19462014)

***
Siedzą na ławce obok starszego pana dziewczyna i chłopak.
Dziewczyna mówi do chłopaka:
- Boli mnie policzek.
Chłopak całuje ją w policzek
i pyta:
- Już lepiej?
- Tak, lepiej.
Starszy pan przygląda się
temu.
Po jakimś czasie dziewczyna
znowu odnosi się do chłopaka:
- Bolą mnie usta
Chłopak całuje ją w usta.
- Już lepiej?
- Tak, lepiej.
Wtem przerywa im starszy
pan i pyta chłopaka:

- A leczy pan może hemoroidy?
***
W zeszycie do wychowania
seksualnego Jasio narysował to, co w każdym innym,
i niespodziewanie dostał
piątkę.
***
Bakterie mnożą się przez
dzielenie. W sumie - co za
różnica...
***
- Panie doktorze, a na co ta
recepta?
- Na Malediwy. Jeszcze 72
recepty.

