
Gazetka szkolna 
wydawana przez 
uczniów Zespołu 

Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego 
 w Myślenicach 

Witajcie!  

Ostatnie dwa miesiące były 

bardzo pracowite dla uczniów 

i nauczycieli naszej szkoły. 

W tym numerze znajdziecie 

więc przegląd ostatnich wyda-

rzeń, w tym sukcesów odnie-

sionych przez uczniów naszej 

szkoły, przydatne porady, 

a także stałe rubryki: horoskop, 

recenzję książki, przepisy itp. 

Zapraszamy do lektury!  

 Redakcja 

 Boisko wielo-

funkcyjne przy Zespole 

Szkół im. A. Średniaw-

skiego w Myślenicach ma 

nawierzchnię ze sztucznej 

trawy o wymiarach 17,60 

x 29,40 m. W ramach in-

westycji zamontowano 

piłkochwyty oraz oświetle-

nie na słupach wokół bo-

iska, obiekt ma również 

pełny monitoring. Budowę 

boiska sportowego przy 

ZS w Myślenicach w cało-

ś c i  s f i n a n s o w a n o 

z budżetu Powiatu Myśle-

nickiego, a łączna wartość 

inwestycji wyniosła około 

400 tys. zł. 

WT 
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 Przy Zespole Szkół 

im. A. Średniawskiego 

w Myślenicach powstało 

nowe boisko ze sztuczną 

murawą. Uroczystego otwar-

cia dokonał dyrektor szkoły 

Jerzy Cachel w obecności 

zaproszonych gości. Uroczy-

stego otwarcia obiektu i sym-

bolicznego przecięcia wstęgi 

dokonali: Burmistrz Maciej 

Ostrowski, Senator Stanisław 

Bisztyga, Starosta Józef To-

mal, Kazimierz Kmiecik 

(Wisła Kraków), posłanka 

Joanna Bobowska, Dyrektor 

Jerzy Cachel i Przewodniczą-

cy Rady Powiatu Jan Marek 

Lenczowski.  

W tegorocznym konkursie 

potraw świątecznych, w któ-

rym wzięło udział 12 zespo-

łów, nasi reprezentanci zdobyli 

wyróżnienie i otrzymali kom-

plet talerzy na 12 osób oraz 

komplet kawowy na 6 osób.  

Pierwsze miejsce zdobyło Koło 

Gospodyń Wiejskich „Nasza 

Zasań”, drugie miejsce zajęło 

Stowarzyszenie Gospodyń 

w Sułkowicach, a trzecie Ze-

spół Regionalny Cyrniawa 

z Krzeczowa.  

AG 

Nowe boisko, nowe możliwości 

Wyróżnienie w XIII 
Powiatowym 

Konkursie Potraw 
Regionalnych 

_bez_nazwy// 



 Uczeń czwartej 

klasy technikum o profilu 

technik kucharz Krzysztof 

Jakubiak zdobył trzecie miej-

sce w I Ogólnopolskim kon-

kursie szkół gastronomicz-

nych „Małopolskie produkty 

regionalne i tradycyjne. 

Smak Gościnności 2015”. 

 Tematem przewod-

nim pierwszej edycji konkur-

su były „Specjały z jabłka 

raciechowickiego”. Jak pod-

kreślili organizatorzy, dzięki 

dojrzewaniu w sadach poło-

żonych na obszarze Beskidu 

Wyspowego „jabłka z Racie-

chowic mają wyjątkowy 

smak, zapach i jędrność”. 

Między innymi dlatego zo-

stały wpisane w 2006 roku na 

listę produktów tradycyj-

nych. Zadaniem uczestników 

było zaś wykorzystanie tego 

specjału w przygotowaniu 

dwóch potraw: zakąski zim-

nej lub gorącej oraz dania 

zasadniczego.  

 Reprezentant na-

szej szkoły, Krzysztof Jaku-

biak, przygotował dwie po-

trawy. Jako zakąskę zapropo-

nował pieczony mus z wą-

tróbki drobiowej na konfitu-

rze z jabłka raciechowickie-

go. Daniem głównym w jego 

wykonaniu była zaś pieczona 

noga z kaczki na topinambu-

rze z sosem jabłkowym w 

martini. Jak mówi Krzysztof, 

bardzo wartościowa była dla 

niego ocena jury techniczne-

go – wysłuchanie porad od 

fachowców było szansą na 

wzbogacenie i urozmaicenie 

swojego warsztatu. Krzysztof 

planuje związać swoją karie-

rę z gastronomią, więc wy-

Sukces Krzysztofa Jakubiaka w ogólnopolskim 
konkursie gastronomicznym 
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grana w prestiżowym, ogól-

nopolskim konkursie gastro-

nomicznym stanowi potwier-

dzenie trafności wyboru 

i motywację do dalszej pracy 

w tym kierunku. 

 Wśró d  n agró d 

rzeczowych znalazła się 

m.in. książka kucharska 

z dedykacją od Ani Starmach 

– jurorki polskiej edycji 

„MasterChef” oraz blender 

renomowanej firmy. Krzysz-

tof otrzymał też list gratula-

cyjny od dziekana Wydziału 

Technologii Żywności Uni-

wers yte tu  Ro ln i czego 

w Krakowie prof. dr hab. 

Teresy Fortuny. List gratula-

cyjny otrzymała również 

opiekunka – Agata Róg, 

nauczycielka przedmiotów 

gastronomicznych. 

 Jest nam niezmier-

nie miło pogratulować 

Krzysztofowi wygranej 

w tym konkursie, tym bar-

dziej, że w ciągu swojej na-

uki w szkole dał się poznać 

jako człowiek bardzo utalen-

towany. Z wielkim zaintere-

sowaniem podziwialiśmy 

jego aktorskie występy 

w trakcie szkolnych akade-

mii. Przy tym wszystkim jest 

sympatyczną osobą i dobrym 

kolegą. Trzymamy kciuki za 

dalsze sukcesy Krzysztofa! 

AG 
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nież redaktorzy lokalnych 

mediów: „Gazety Myślenic-

kiej” i „Dziennika Polskiego”. 

Do jury zaproszono również 

przedstawicieli odpowiedzial-

nych za promocję wydziałów 

Starostwa Powiatowego oraz 

Urzędu Miasta i Gminy 

w Myślenicach. 

 W tym roku nagro-

dę za najlepszą gazetkę ode-

brała redakcja gazetki 

„O’SZCZEBELEK wyżej” 

z Gimnazjum w Lubniu – 

laureaci poprzednich edycji 

konkursu – potwierdzając tym 

samym trafność nazwy swojej 

gazetki. Najlepszy tabloid pt. 

„LOL” przygotowała debiutu-

jąca w konkursie redakcja 

gazetki „igLO” z I Liceum 

Ogólnokształcącego w Myśle-

nicach. Obie redakcje otrzy-

mały pamiątkowe statuetki 

wykonane nieodpłatnie przez 

firmę BOMSTAL ze Szczy-

rzyca. 

Rozdanie nagród w III Powiatowym  
Konkursie Gazetek Szkolnych 
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 Młodzi dziennikarze 

z całego powiatu spotkali się 

w naszej szkole na rozdaniu 

nagród w III Powiatowym 

Konkursie Gazetek Szkolnych. 

 W tym roku jednym 

z zadań konkursowych było 

przygotowanie tabloidu na 

temat fikcyjnych wydarzeń 

w szkole. Pomysł okazał się 

strzałem w dziesiątkę – jury 

z ciekawością śledziło infor-

macje na temat bójki w szkole, 

kończącej się interwencją 

policji, plotki na temat życia 

osobistego nauczycieli czy też 

newsy o wizycie w szkole 

znanej restauratorki. Ucznio-

wie doskonale podchwycili też 

stylistykę tabloidu, więc gazet-

ki przyciągały wzrok mocny-

mi kolorami i krzykliwymi 

tytułami. 

- Poziom tegorocznego kon-

kursu był bardzo wysoki – 

mówi współorganizatorka 

i pomysłodawczyni konkursu 

Elżbieta Górecka. – Zarówno 

graficznie, jak i merytorycznie 

gazetki stoją na bardzo wyso-

kim poziomie. Zachwyca dba-

łość o szczegóły estetyki, ale 

i ciekawy dobór treści. 

Uczniowie chętnie piszą 

o sobie i o swoim życiu szkol-

nym, a nierzadko poruszają 

i poważniejsze tematy. 

 Oprócz organizato-

rek – Elżbiety Góreckiej 

i Arlety Garbień z Zespołu 

Szkół – gazetki oceniali rów-

 Dodatkowo jury 

przyznało wyróżnienia. 

Wyróżnienie specjalne 

otrzymała redakcja gazetki 

„Razem” z Gimnazjum 

w Lipniku za szeroki kon-

tekst historyczny artyku-

łów. Wyróżnienia odebrali 

także członkowie redakcji 

tej gazetki za tabloid oraz 

redakcje gazetek „Okiem 

gimnazjalisty” z Gimna-

zjum w Tokarni i gazetki 

„Niecodziennik” z Zespołu 

Szkół im. ks. J. Tischnera 

w Dobczycach. Każdy na-

grodzony i wyróżniony 

otrzymał z rąk dyrektora 

Zespołu Szkół Jerzego Ca-

chla oraz wicestarosty To-

masza Susia nagrody rze-

czowe, które ufundowało 

Starostwo Powiatowe 

w Myślenicach i Stowarzy-

szenie „Pomoc Zespołowi 

Szkół im. A. Średniawskie-

go w Myślenicach” .
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 Organizowany już 

po raz ósmy konkurs „Uroki 

otaczającego nas krajobrazu” 

r o k r o c z n i e  m o t y w u j e 

uczniów do poznawania uro-

ków naszej „małej Ojczy-

zny”. W tym roku poprzecz-

ka została postawiona bardzo 

wysoko: uczestnicy konkursu 

mieli stworzyć projekt szlaku 

turystycznego, który będzie 

uwzględniał atrakcje najbliż-

szej okolicy. 

 W pierwszym eta-

pie komisja konkursowa 

oglądała i oceniała przygoto-

wane przez uczestników 

makiety, plakaty i postery 

prezentujące zaproponowany 

przez nich szlak turystyczny. 

 W drugiej części 

konkursu poszczególne ze-

społy miały okazję obserwo-

wać wykonane przez uczest-

ników prezentacje multime-

dialne. Przygotowanie takiej 

prezentacji wymaga od 

uczniów nie tylko wiedzy 

turystyczno-krajoznawczej, 

ale i umiejętności ciekawej 

i rzeczowej prezen-

tacji zgromadzone-

go materiału. 

 Nagrody 

przyznawano w 

dwóch kategoriach: 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjal-

nych. Pierwsze 

miejsce w kategorii gimna-

zjów zdobył Dawid Branecki 

reprezentujący Gimnazjum nr 

3 w Myślenicach. Drugie 

miejsce należy do Wojciecha 

Węgrzyna z Gimnazjum w 

Krzesławicach. Wojciech 

Węgrzyn został również 

uhonorowany przez jury 

wyróżnieniem specjalnym za 

niezwykle ciekawą prezenta-

cję. Trzecie miejsce przyzna-

no również reprezentantkom 

Gimnazjum w Krzesławi-

cach. Katarzyna Gradek, 

Karolina Puto i Ewelina Pio-

trowicz. 

 W kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych zwycię-

żył zespół gospodarza – Ka-

rolina Szlachetka i Anna 

Prokocka, uczenni-

ce technikum ży-

wienia i usług ga-

s t rono miczn ych 

w Zespole Szkół 

im. A. Średniaw-

skiego w Myśleni-

cach. Zaprosiły one 

uczestników na 

wirtualny spacer po 

Szlakiem atrakcji krajoznawczych Ziemi Myślenickiej 
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wybranych przez nie myśle-

nickich kapliczkach. Jak 

mówią same zwyciężczynie: 

- W ten sposób chciałyśmy 

zwrócić uwagę na tę właśnie 

formę architektury sakralnej, 

gdyż wielokrotnie mijamy je 

podczas spacerów po Myśle-

nicach, nie zdając sobie na-

wet sprawy z tego, ile ich jest 

i jakie ciekawe historie za 

nimi stoją. 

 Drugie miejsce 

zajęła prezentacja Magdaleny 

Hołuj, Martyny Suder i Klau-

dii Sułowskiej z Zespołu 

Szkół im. ks. J. Tischnera w 

Dobczycach, a trzecie praca 

ich koleżanek szkolnych 

Magdaleny Grabowskiej 

i Anny Czerwień. 

 Wszyscy laureaci 

otrzymali nagrody książkowe 

ufundowane przez Stowarzy-

szenie „Pomoc Zespołowi 

Szkół im. A. Średniawskiego 

w Myślenicach”.  

           AG 
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 W dniu 1 kwietnia 

odbyło się uroczyste zakoń-

czenie tegorocznej edycji 

Szkolnej Ligi Piłki Nożnej. 

W meczu o III miejsce zespół 

3 TG/TR pokonał 4 TI 4:3, 

natomiast w finale drużyna 2 

TG/TI zwyciężyła 3 TI 

w stosunku 7:5. 

 Oba mecze stały na 

wysokim poziomie sporto-

wym i były niezwykle emo-

cjonujące, o czym świadczą 

wyniki. Należy przy tym 

nadmienić, że pomimo zacię-

tej walki rywalizacja toczyła 

się w duchu fair-play, a na 

trybunach hali widowiskowo-

sportowej przy Zespole Szkół 

im. Andrzeja Średniawskiego 

zasiadał komplet publiczno-

ści, dzięki czemu impreza, 

podobnie jak w poprzednich 

latach, miała charakter pił-

karskiego święta. 

 O r g a n i z a t o r z y 

turnieju: nauczyciele Łukasz 

Drewienkiewicz i Marek 

Holocher tradycyjnie wyróż-

nili najbardziej wartościo-

wych piłkarzy. Za najlepsze-

go zawodnika uznano Toma-

sza Juszczaka z klasy 3 TI, 

natomiast najlepszym bram-

karzem został Bartłomiej 

Ziółkowski, reprezentujący 

zespół 2 TG/TI. 

 Po zakończeniu 

meczu finałowego Dyrektor 

Jerzy Cachel wręczył druży-

nom, które uplasowały się na 

podium i laureatom wyróż-

nień indywidualnych pamiąt-

kowe dyplomy oraz nagrody 

w postaci sprzętu sportowe-

go, zakupione ze środków 

otrzymanych na ten cel ze 

Starostwa Powiatowego 

w Myślenicach. Kapitan 

zwycięskiej drużyny odebrał 

również z rąk Dyrektora 

nagrodę specjalną, którą 

stanowiła piłka z autografami 

zawodników Wisły Kraków. 

Mistrzowski zespół 2 TG/TI 

reprezentowali: 

Bartłomiej  Ziółkowski 

(bramkarz), Paweł Maślak, 

Dawid Górka, Konrad Moty-

ka, Przemysław Panuś oraz 

Paweł Piotr Leśniak, Mate-

usz Stasiak i Kamil Mirek. 

Ł.D. 

2 TG/TI Mistrzem Szkoły w Piłce Nożnej 

Kapituła Wielkiego 
Turnieju Edukacji 

Medialnej spośród 387 
uczniów wyłoniła 

dwunastu najlepszych 
z najlepszych, którzy 

wzięli udział 
w zawodach 

finałowych II edycji 
Wielkiego Turnieju 
Edukacji Medialnej. 

Wśród finalistów 
znalazła się uczennica 
naszej szkoły - Justyna 

Ziemianin. 
Najlepsza dwunastka 

walczyła o nagrodę główną 
– wyjazd na 

dziesięciodniowy obóz 
medialny Digital Media 
Summer Camp, który 

odbędzie się w czerwcu 
2015 r. w Macon (Georgia, 

USA). 

Serdecznie gratulujemy! 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/1102-2-tgti-mistrzem-szkoy-w-pice-nonej


Byk 21.04-22.05 

Szkoła: Za-

cznij zwracać 

uwagę na relację 

z nauczycielami. Bardzo je 

teraz zaniedbujesz.  

Miłość:  Uwaga na rozsta-

nie! Nie flirtuj, a wszystko 

będzie dobrze! 

Bliscy: Niespodziewany 

wypad w gronie przyjaciół. 

Uważaj tylko na relacje 

z rodzicami. Postaraj się ich 

wcześniej udobruchać. ;>  

Twoje zwierzę: Świerszcz  

Szczęśliwy dzień: 9.06 

 

 

Rak 22.06-

22.07 

Szkoła: Zacznie Ci brakować 

wesołej atmosfery... 

Miłość: Chwile z Twoją 

druga połówką sprawią, że 

uwierzysz w swoją szczęśli-

wą gwiazdę <3 

Bliscy: Wielka awantura 

z Baranem, a potem równie 

duże pojednanie  

Twoje zwierzę: Mrówka  

Szczęśliwy dzień:  17.06 

 

Skorpion 24.10-22.11 

Szkoła: Pogorszenie wyni-

ków z języków obcych. Ich 
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SZKOLNY HOROSKOP! 

nauka nie polega 

tylko na słucha-

niu obcojęzyczny 

piosenek!  

Miłość:  Narzekasz na brak 

uczuć, a nie dostrzegasz za-

kochanej w Tobie osoby!  

Bliscy: Spotkanie z dawno 

nie widzianą paczką spowo-

duje, że zapomnisz o in-

nych… ;<  

Twoje zwierzę:  Pies  

Szczęśliwy dzień: 13.06 

 

 

Strzelec 23.11-

21.12 

Szkoła: Słabe wyniki , roz-

czarowanie , awantury 

w domu i łzy. Tak skończy 

się Twoja nauka. 

Miłość: Po każdej burzy 

wychodzi słońce. W Twoim 

przypadku też tak będzie, 

więc nie marudź!  

Bliscy: Szczera rozmowa 

z przyjaciółmi uświadomi Ci 

jak ważna jest szczerość 

wśród znajomych ;>  

Twoje zwierzę: Mysz  

Szczęśliwy dzień: 15.06 

Lew  23.07-23.08 

Szkoła: Te miesiące będą dla 

Ciebie kolejną okazją do 

pokazania na co 

Cię stać :D  

Miłość: Im wię-

cej spokoju 

i pewności bę-

dziesz miał, tym jaśniej bę-

dziesz mógł wyrazić swoje 

emocje i uczucia.  

Bliscy: Staraj się słuchać 

swoich najbliższych…  

Twoje zwierzę: Mucha  

Szczęśliwy dzień: 17.06 

Dobra rada: Pamiętaj, masz 

siły na realizację swoich 

planów! 

 

Wodnik 21.01-

19.02 

Szkoła: Twoja praca  zmie-

rza w dobrym kierunku, 

w kierunku, z którego przyj-

dzie do Ciebie uznanie.  

Miłość: W miłości masz 

więcej szczęścia niż zwykle. 

Uzyskasz to, co chcesz, pod 

warunkiem że nie będziesz 

się upierać przy swoim.  

Bliscy: Masz łatwiejszy kon-

takt z innymi i to przekłada 

się na wszystkie inne aspekty 

życia.  

Twoje zwierzę: Gazela   

Szczęśliwy dzień: 9.06  

Dobra rada: Pamiętaj, zaw-

sze możesz powiedzieć 

„nie”. 



 

Ryby 20.02-20.03 

Szkoła:  Pojawi się więcej 

możliwości. Trzymanie się 

starych przyzwyczajeń może 

odwrócić bieg wydarzeń. 

Miłość: niby nic takiego, ale 

coś się zaczyna dziać.  

Bliscy: W domu chcesz nad 

wszystkim panować, ale 

sprawy trochę wymykają Ci 

się spod kontroli.  

Twoje zwierzę: Struś  

Szczęśliwy dzień: 27.06 

Dobra rada: Pamiętaj, Two-

ja prawda mieści się w Two-

im sercu. 

 

Koziorożec 22.12

-20.01 

Szkoła: jesteś teraz na szczy-

cie, więc lepiej skup się na 

tym, co przed Tobą i na 

kształtowaniu przyszłości. 

Istotna jest dobra organiza-

cja.  

Miłość: możliwość sprzeczek 

o głupoty.  

Bliscy:  raczej stabilnie i bez 

większych zmian.  

Twoje zwierzę: Lemur 

Szczęśliwy dzień: 13.04 

Dobra rada: Pamiętaj, jesteś 

bardzo wytrzymały. 

 

Panna 23.08-

22.09 

Szkoła: koniec roku niesie za 

sobą dużo pracy!  

Miłość: wiosna sprzyja sin-

glom. 

Dobra rada: Nie lekceważ 

porad innych, mają dobre 

intencje. 

Twoje zwierzę: papuga  

Szczęśliwy dzień: 12.06  

 

 

 

Waga 23.09-

22.10 

Szkoła: Dobre oceny nie 

zdobędą się łatwo. 

Miłość: Koniec miesiąca 

przyniesie dużo uczuć!  

Twoje zwierzę: Żuczek 

Szczęśliwy dzień: 17.05  

Dobra rada: Każdy musi 

kiedyś odpocząć. 

 

Baran 21.03-19.04 

Szkoła: Pracując nad dobry-

mi ocenami nie zapomnij o 

śnie! 

Miłość: Wiosna ma swój 

urok, ale nie dla Barana.  

Str. 7 _bez_nazwy// 

Bliscy: Dużo 

spotkań 

z rodziną 

zacieśni wa-

sze więzi. 

Twoje zwierzę: Byk  

Szczęśliwy dzień: 27.05 

Dobra rada: Wiosna to 

dobry moment na szukanie 

dodatkowej pracy. 

 

  

Bliźnięta 

21.05-21.06 

Szkoła: Chcesz więcej 

wolnego czasu? Warto 

wykonać wszystkie zobo-

wiązania  

Miłość: Niektóre znajomo-

ści wyjdą poza formę ofi-

cjalną. 

Bliscy: Ludzie, których 

teraz poznasz, staną się 

twoimi przyjaciółmi. 

Twoje zwierzę: kot  

Szczęśliwy dzień: 30.05 

Dobra rada: Słuchanie 

innych czasami się opła-

ca :)  

 

Wróżki Samsona,  

Delfina i Hedwiga  

Sprawdź, co Cię czeka w najbliższym czasie! 
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Sukces naszych uczniów w zawodach matematycznych 

 Dnia 21 marca 

2015 roku na hali sportowej 

odbyły się XIII Powiatowe 

Zawody Matematyczne. 

W zawodach matematycz-

nych wzięły udział 254 oso-

by. 

 Wśród laureatów 

konkursu znaleźli się ucznio-

wie naszej szkoły: Przemy-

sław Szymoniak - I miejsce 

w kategorii BT, Dominik 

Nalepa - II miejsce w katego-

rii BT i Piotr Woźnica - III 

miejsce w kategorii AT.  

- Jesteście najlepsi w powie-

cie. To wielkie wyróżnienie. 

Dziękuję Wam drodzy 

uczestnicy i laureaci za 

udział w konkursie. Podzię-

kowania należą się także 

rodzicom i nauczycielom za 

zaangażowanie w przygoto-

wanie uczniów do tych nie-

łatwych zawodów - powie-

dział wicestarosta Tomasz 

Suś.  

- Cieszę się, że co roku 

w zawodach bierze udział 

duża liczba uczestników. To 

konkurs, który już na stałe 

wpisał się w kalendarz im-

prez organizowanych przez 

naszą szkołę - dodał dyrektor 

Jerzy Cachel.  

 Podczas uroczyste-

go spotkania laureaci zawo-

dów odebrali cenne nagrody 

i dyplomy ufundowane przez 

starostwo z rąk wicestarosty 

Tomasza Susia, dyrektora 

UMiG Mieczysława Kęska 

oraz dyrektora Jerzego Ca-

chla.  

Gratulujemy naszym repre-

zentantom!  

(pełen artykuł opublikowano 

w „Gazecie Myślenickiej” 

 Dnia 25 kwietnia 

2015 roku odbyły się już III 

Zawody Informatyczne orga-

nizowane przez naszą szkołę, 

pod patronatem Józefa To-

mala – Starosty Powiatu 

Myślenickiego i Dyrektora 

Jerzego Cachla. Konkurs był 

przeznaczony dla uczniów 

klas gimnazjalnych zaintere-

sowanych informatyką. 

Głównym celem tych zawo-

dów było rozwijanie zainte-

resowań programami użytko-

wymi, propagowanie kultury 

informatycznej, umiejętności 

korzystania z nowoczesnych 

nośników informacji oraz 

promowanie i nagradzanie 

uczniów posiadających po-

nadprzeciętną wiedzę i zdol-

ności w posługiwaniu się 

technologią informatyczną. 

 Do rywalizacji 

przystąpiło 32 uczniów 

z gimnazjów w Naprawie, 

Jordanowie, Lachowicach, 

Stróży, Trzemeśni, Myśleni-

cach, Pcimiu i Krzywaczce. 

Konkurs składał się z dwóch 

etapów. Pierwszy (część 

teoretyczna) to test złożony 

z pytań z zakresu informaty-

ki, drugi (część praktyczna) 

to poprawne złożenie kompu-

tera z dostępnych części. 

 Pierwsze miejsce 

zajął Norbert Syc z Gimna-

zjum w Jordanowie, drugie – 

Michał Bobeł z Gimnazjum 

w Krzywaczce, zaś trzecie – 

Mateusz Sarna z Gimnazjum 

w Stróży. Fundatorami na-

gród było Starostwo Powiato-

we w Myślenicach i Zespół 

Szkół im. A. Średniawskiego 

w Myślenicach. Jeszcze raz 

serdecznie gratulujemy 

wszystkim uczestnikom 

i zapraszamy do nas w na-

stępnym roku na kolejną edy-

cję Zawodów Informatycz-

nych.   

  PC  

III międzygimnazjalne zawody informatyczne 
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Haruki Murakami – trylogia 1Q84 

 Fantastyczne posta-

cie, w równoległym świecie, 

gdzie granicy między fikcją 

a rzeczywistością praktycznie 

nie widać - to właśnie ukazu-

je Murakami w swojej trylo-

gii.  

 1Q84 to opowiada-

nia na przemian kobiety – 

Aomame  i mężczyzny – 

Tengo. Znali się obydwoje 

w dzieciństwie, ale ich drogi 

się rozeszły, jednak, jak to 

często bywa, los postanowi 

znów postawić ich na swojej 

drodze. 

 Ona jest instruktor-

ką sztuk walki, a po godzi-

nach seryjną morderczynią, 

uwalniającą zastraszone i bite 

przez mężczyzn kobiety. On 

– wykładowca matematyki, 

w wolnych chwilach począt-

kujący pisarz i redaktor, któ-

remu przypada rola redago-

w a n i a  n i e t y p o w e j 

„Powietrznej poczwarki”. 

Tacy różni, a jednak oboje 

trafiają do alter świata little 

people i dwóch księżyców. 

Uwikłani w zagadkę tego 

innego roku 1984 próbują się 

odnaleźć za wszelką cenę. 

Jednak na drodze tej dwójki 

staje wiele przeszkód, wyda-

wałoby się nie do pokonania. 

Tajemnicza sekta, miasto 

kotów - czego 

jeszcze nie 

wymyśli Mu-

rakami, by 

wprowadzić 

czytelnika do 

świata, z któ-

rego nie ma 

ucieczki.  

 N i e 

mogę się nie zgodzić z tym, 

że Murakami bardzo zręcznie 

operuje językiem, dając czy-

telnikowi tyle bodźców, 

głównie do refleksji nad wła-

snym życiem. Jego książek 

nie da się „połknąć”, nimi 

trzeba się „delektować”. Jak 

każdy wytrawny smakosz 

należy się rozkoszować lek-

turą, która potrafi zawładnąć 

na wyłączność myślami czy-

telnika. 

 Choć język jest 

pełen przenośni i metafor, nie 

jest też zbyt prosty i jak 

wcześniej wspomniałam, 

daje do myślenia. Nie jest to 

jednak żadna przeszkoda, by 

zatopić się w tym bajkowym 

świecie prawie jak ze snu, 

który ukazuje każdy z kolo-

rów życia. 

  To, co odróżnia 

1Q84 od reszty książek, to 

niesamowity niedosyt. Dziw-

nie to brzmi, jednak jeśli ktoś 

raz zakosztuje tej lektury, to 

albo pokocha ją, albo zniena-

widzi, nie ma nic pomiędzy. 

Osobiście uwielbiam Mura-

kamiego, a 1Q84 to dla mnie 

wisienka na torcie jeśli cho-

dzi o jego twórczość. Pomija-

jąc fakt niezwykle dopraco-

wanych postaci, tajemnicze-

go klimatu czy niezwykłych 

wątków fantastycznych wple-

cionych w realia życia roku 

1984, mogę śmiało stwier-

dzić, że przekazuje on rów-

nież mądrości życiowe, które 

są tak samo prawdziwe, jak 

to, że słońce świeci na niebie. 

 Mogłabym wymie-

niać zalety i zachwycać się tą 

lekturą nieustannie, jednak 

nie widzę takiej potrzeby, bo 

każdy sam powinien tego 

doświadczyć. Świat, który 

jest tak podobny do naszego, 

a jednocześnie zupełnie inny. 

Ukazuje tak wiele rzeczy, 

o których normalnie nie przy-

szłoby nam pomyśleć, a mi-

mo to są one ważne. Tak 

więc, utkwijmy w korku tak 

jak Aomame i zbiegnijmy 

z autostrady po schodach 

awaryjnych, by przenieść się 

do świata 1Q84. 

KŚ 
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Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 

 W roku szkolnym 

2014/15 nasza szkoła przy-

stąpiła do projektu Zintegro-

wanej Polityki Bezpieczeń-

stwa realizowanego na tere-

nie województwa małopol-

skiego przy współpracy 

z Komendą Powiatową Poli-

cji w Myślenicach. Staramy 

się o przyznanie certyfikatu 

Szkoły Promującej Bezpie-

czeństwo. 

 Certyfikat Szkoła 

Promująca Bezpieczeństwo 

przyznawany jest szkole na 

okres 2 lat po odpowiedniej 

kontroli przeprowadzonej 

przez przedstawicieli Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie. Ma on charak-

ter honorowy. 

 Posiadacz Certyfi-

katu jest zobowiązany do 

dbania o bezpieczeństwo 

osób i mienia w swoim 

obiekcie, a także w jego naj-

bliższym otoczeniu, poprawy 

stanu bezpieczeństwa i pod-

noszenia poczucia bezpie-

czeństwa osób tam przeby-

wających, a także do stałego 

monitorowania procesów 

związanych z realizacją pro-

jektu Zintegrowanej Polityki 

Bezpieczeństwa, na każdym 

z jego etapów. 

 W szkole zostały 

przeprowadzone badania 

ankietowe wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli, dia-

gnozujące zagrożenia na 

terenie szkoły oraz poza nią. 

Diagnozie poddane zostały 

dwa obszary realizacji: prze-

moc szkolna oraz miejsca 

niebezpieczne, które znajdują 

się w szkole lub w jej najbliż-

szym otoczeniu. Analiza ta 

jest bardzo ważna i ma istot-

ny wpływ na opracowanie 

wraz z Partnerami projektu 

Zintegrowanego Planu Dzia-

łania, który wyznaczy priory-

tety zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa uczniów. 

W marcu odbyło się spo-

tkanie z jednym z Partnerów 

projektu, 20 kwietnia odbę-

dzie się drugie spotkanie 

z Partnerami, które ma na 

celu wypracowanie komplek-

sowego systemu działań 

opartych na wzajemnej 

współpracy szkoły z różnymi 

instytucjami i organizacjami, 

w tym samorządem lokalnym 

i policją, dla których wspól-

nym celem jest ciągła popra-

wa bezpieczeństwa, profilak-

tyka i eliminowanie zjawisk 

antyspołecznych i patologicz-

nych, np. przemocy w szkole. 

LG 

III miejsce piłkarzy ręcznych 

W dniu 17 marca w hali spor-

towej przy Gimnazjum 

w Dobczycach odbyła się 

Powiatowa Licealiada w Piłce 

Ręcznej Chłopców. Drużyna 

męska ze Średniawskiego 

zajęła III miejsce, należy przy 

tym podkreślić, że chłopcy od 

paru lat zajmują miejsce na 

podium. Zawodnicy byli 

zaangażowani podczas 

wszystkich meczów, poka-

zali charakter i dali z siebie 

wszystko. Gratulujemy 

chłopakom sukcesu ! 

Skład drużyny: Jakub Chu-

daszek, Maciej Tupta, 

Dawid Górka, Paweł 

Leśniak, Bogdan Par-

szywka, Paweł Papier-

nik, Jakub Kipek, Szy-

mon Biela, Tomasz Gor-

czyca. Opiekunem na 

zawodach była mgr Ka-

tarzyna Birnbaum.  

KB     
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Zaćmienie Słońca na Lubomirze 

 Dnia 20 marca 

2015 roku księżyc znalazł się 

pomiędzy Słońcem a Ziemią, 

przysłaniając światło sło-

neczne dochodzące do naszej 

planety. W Polsce mieliśmy 

możliwość zobaczenia ok. 69 

proc. zakrycia tarczy słonecz-

nej. Z tego też powodu wy-

braliśmy się do obserwato-

rium astronomicznego na 

Lubomirze. Ze szkoły wyje-

chaliśmy o godzinie 8.00, by 

na czas dotrzeć do Wiśnio-

wej. Gdy dojechaliśmy na 

miejsce, czekał nas jeszcze 

dość męczący spacer zbo-

czem górskim przez las, aby 

dotrzeć do Obserwatorium. 

Mimo śniegu i lodu, który 

zastał nas po drodze, daliśmy 

radę. Wszyscy wytrwale 

wędrowali pod górę, nawet 

nasze rewelacyjne wycho-

wawczynie dotrzymywały 

nam kro-

ku. At-

m o s f e r a 

była bar-

dzo miła, 

a pogoda 

przepięk-

na. W 

obserwatorium mieliśmy 

możliwość oglądania zjawi-

ska z 3 teleskopów. Podczas 

zaćmienia Słońca warto spoj-

rzeć nie tylko w niebo, ale 

i pod nogi! Zadziwiający 

może się wydać wtedy kształt 

plamek światła prześwitują-

cego przez liście czy przez 

tak zwany słomkowy kape-

lusz. Okazać się może, że 

zamiast zwykłych cieni na 

ziemi pokażą się kształty 

zaćmionego Słońca. Liście 

drzew działają jak aparat 

otworkowy, czyli camera 

obscura. Taka okazja zdarza 

się raz na kilkaset lat, więc 

naprawdę warto było tam 

być. 

Magdalena G. 

W drukarni Rafael 

 9 marca 2015 roku 

klasa 4 TR wraz z wycho-

wawcą Barbarą Tęczyńską 

oraz księdzem Mirosławem 

Kulesą wybrała się na wy-

cieczkę zawodową do dru-

karni Rafael w Krakowie. 

Celem wycieczki było zapo-

znanie uczniów technikum 

reklamy z różnego rodzaju 

pracami wykonywanymi na 

terenie tej placówki. 

 Drukarnia "Rafael" 

jest ściśle powiązana z Do-

mem Wydawniczym RAFA-

EL. W dziale składu kompu-

terowego przygotowuje zle-

cenie od pomysłu, poprzez 

zrobienie projektu, skład, do 

realizacji w drukarni. Zajmu-

je się również komplekso-

wym projektowaniem gra-

ficznym, a 

także facho-

wym przysto-

sowaniem do-

s t a r c z o n y c h 

materiałów do 

druku na ma-

szynach. 

 Dzię-

ki tej wyciecz-

ce uczniowie 

mieli okazję 

sprawdzić, jak 

w praktyce 

wygląda wie-

dza, jaką zdo-

byli w szkole 

podczas zajęć 

p o l i g r a f i c z -

nych. 
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Na majówkę!  Każdy chyba do-

skonale wie, że maj to mie-

siąc, kiedy wszystko robi się 

zielone, a wiosnę czuć na 

kilometry. Czego więc moż-

na chcieć w takim czasie? 

Oczywiście… pikniki, grille 

czy inne rozrywki na wolnym 

powietrzu to podstawa. No, 

ale od początku… 

 1 maja obchodzimy 

międzynarodowe Święto 

Pracy, podkreślające wartość 

pracy ludzkiej, a 3 maja 

świętujemy uchwaloną tego 

dnia w 1791 roku ustawę 

regulującą ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów - Konstytucję 3 

maja. 

 W kościele katolic-

kim 1 maja wspomina się 

robotnika - św. Józefa Rze-

mieślnika. Obchody te wpro-

wadził w 1955 roku do ka-

lendarza liturgicznego papież 

Pius XII, co miało być alter-

natywą dla laickiego Święta 

Pracy, którego historia sięga 

znacznie dalej. 

 W 1889 roku II 

Międzynarodówka wprowa-

dziła Święto Pracy - Między-

narodowy Dzień Solidarności 

Ludzi Pracy, które ma upa-

miętniać wydarzenia mające 

miejsce trzy lata wcześniej 

w Stanach Zjednoczonych, 

w Chicago podczas strajku 

robotników, który był częścią 

kampanii na rzecz wprowa-

dzenia 8-godzinnego dnia 

pracy. Wtedy to w zajściach 

poległo wiele osób z ruchu 

robotniczego. Święto to ma 

upamiętniać ich oddanie dla 

sprawy na rzecz pracujących, 

gdyż protestowali przeciwko 

niskim płacom i pracy po 12 

godzin w fatalnych warun-

kach.  

 Zwyczajem pierw-

szomajowym stały się mani-

festacje organizowane dla 

uczczenia międzynarodowe-

go święta klasy robotniczej - 

tzw. pochody pierwszomajo-

we. W państwach komuni-

stycznych przybierały one 

formę defilowania ludności 

przed trybuną, na której stali 

przywódcy partii komuni-

stycznej. Ludność oddawała 

w ten sposób hołd swojej 

władzy. Masowo przywożo-

no na nie z poszczególnych 

zakładów pracy zorganizo-

wane grupy pracowników, 

a ze szkół dzieci. Towarzy-

szyła temu bogata oprawa 

propagandowa. Wszyscy 

nieśli flagi, transparenty 

z hasłami propagandowymi 

i portretami przywódców 

komunistycznych partii. Od-

mowy udziału w pochodzie 

wiązały się z przykrymi kon-

sekwencjami i represjami np. 

z szykanowaniem.  

 W III RP ranga 

tego święta zmieniła się. 

Pochody nie zanikły, są jed-

nak organizowane sponta-

nicznie i nie pod przymusem. 

Manifestacje skupiają głów-

nie grupy walczące o prawa 

pracowników czy bezrobot-

nych.  

 A dziś każde mia-

sto świętuje na swój sposób, 

jednak najbardziej uroczyste 

obchody rocznicy Konstytu-

cji 3 Maja odbywają się 

w stolicy. Po oficjalnych 

uroczystościach nad Grobem 

Nieznanego Żołnierza odby-

wa się defilada. 

 Dla wielu osób 

majówka to po prostu kilka 

dodatkowych dni wolnego, 

które są świetną okazją do 

rodzinnego wyjazdu i odpo-

czynku od pracy. Jakkolwiek 

byśmy tego na czasu nie 

spędzali, wszyscy liczymy na 

jedno - ładną pogodę. Tak to 

właśnie wygląda z perspekty-

wy czasu, ale wiadomo 

z czym nam kojarzy się ma-

jówka, prawda?  

KŚ 

Z kalendarza  

 

1.04 - Prima Aprilis  

22.04 - Dzień Ziemi  

23.04 - Światowy Dzień 

Książki 

25.04 - Międzynarodowy 

Dzień Sekretarki 

29.04 - Międzynarodowy 

Dzień Tańca  
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Dni Otwarte, Targi Edukacyjne, Festiwal Zawodów 

Tak gotowaliśmy na Festiwalu Zawodów 

A tak zachęcaliśmy do informatyki  

Na Dniach Otwartych zaprosiliśmy na grilla  

Prezentowaliśmy też sale komputerowe 

Dyrektor promował szkołę na Targach  

A nasze stoisko odwiedził Starosta Józef Tomal 
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często zapominamy o regu-

larnym spożywaniu posił-

ków. Jemy wtedy, kiedy 

mamy na to czas i najczęściej 

są to późne godziny wieczor-

ne. Musimy jednak pamiętać, 

że spożywanie ciężkich po-

traw w nocy powoduje opóź-

nienie metabolizmu, przez co 

nasz organizm staje się bar-

dziej leniwy, nasz żołądek 

nie radzi sobie z trawieniem 

tego pokarmu i czujemy się 

źle. To złe samopoczucie nie 

pozwala nam spać i w efek-

cie prowadzi to do problemu 

z koncentracją na drugi 

dzień. 

Wyspanie się jest kluczem do 

sukcesu :D Dbajmy więc 

o odpowiednią ilość snu 

w ciągu doby!  

MF 

Podstawową zasadą dobrego 

wyspania się jest odpowied-

nia ilość godzin snu w ciągu 

doby. Jednak z dzisiejszym 

pędem życia jest to bardzo 

trudne. Dlatego redakcja na-

szej gazetki postanowiła opu-

blikować parę rad, które mo-

gą nam w tym pomóc. 

Nie zostawiaj wszystkiego 

na ostatnią chwilę 

Często jest tak, że przycho-

dząc ze szkoły siadamy przed 

komputerem lub przed telewi-

zorem odkładając naukę na 

później. Przez takie postępo-

wanie „wisimy” nad książka-

mi późnymi godzinami, nie 

dostarczamy organizmowi 

odpowiedniej ilości snu i na 

drugi dzień jesteśmy nie-

przytomni…  

Spędzaj dużo czasu na 

świeżym powietrzu 

Ruch na świeżym powietrzu 

doskonale wpływa na nasz 

umysł i nasze ciało. Wysiłek 

fizyczny (niekoniecznie 

duży, ponieważ może to być 

spacer) pozwala nam się 

odprężyć i dzięki temu zasy-

piamy i przesypiamy całą 

noc bez problemu, a na dru-

gi dzień jesteśmy wyspani. 

Nie jedz ciężkich i tłustych 

potraw późnym wieczorem  

Z dzisiejszym trybem życia 

Jak spać, żeby się wyspać? 

 Koło dziennikarsko-

kulturalne otrzymało zaprosze-

nie na warsztaty w „Gazecie 

Krakowskiej”. Była to jedna 

z nagród w wygranym przez 

nasze dziewczyny konkursie 

"Sto lat temu w mojej miejsco-

wości". Po redakcji oprowa-

dzało nas trzech dziennikarzy, 

m.in. zastępca redaktora na-

czelnego Jerzy Sułowski, od-

powiedzialny w gazecie za 

dział "Opinie i Magazyny". 

Najpierw gościliśmy w sali 

konferencyjnej, w której człon-

kowie redakcji spotykają się 

dwa razy dziennie: 

rano, by ustalić, co 

znajdzie się w następ-

nym numerze gazety 

i rozdzielić pracę, i 

po południu, by pod-

sumować dzień i 

zamknąć numer. Następnie 

zwiedzaliśmy redakcję, 

czyli wielkie biuro w typie 

open space. Przy okazji 

dowiedzieliśmy się, jak 

w praktyce wygląda zawód 

dziennikarza w gazecie 

codziennej. Ostatnim ele-

mentem naszej wizyty była 

prezentacja multimedialna 

na temat nowoczesnych 

mediów. Na zakończenie 

otrzymaliśmy jeszcze drob-

ny upominek - wejściówki 

do aquaparku w Krakowie. 

AG 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1077-z-wizyt-w-gazecie-krakowskiej


Str. 15 _bez_nazwy// 

Musli 

 jogurt naturalny lub 

owocowy 

 suszone owoce np. śliw-

ki 

 orzechy 

 płatki owsiane 

 banany 

 porzeczki 

 rodzynki 

 szczypta cynamonu 

 grejpfrut  

1. Banany kroimy w pla-

sterki lub ugniatamy widel-

cem 

2. Dodajemy do nich śliw-

ki i porzeczki 

3. Orzechy możemy utrzeć 

na tarce lub podzielić na 

mniejsze cząstki 

4. Do tak przyrządzonych 

składników dodajemy jogurt 

i posypujemy rodzynkami 

oraz płatkami owsianymi, 

całość mieszamy 

5. Dla smaku dodajemy 

szczyptę cynamonu. 

Na wierzch musli kładziemy 

kawałki grejpfruta (warto je 

zjeść na samym końcu, bo 

skutecznie odświeżają jamę 

ustną po posiłku i gaszą pra-

gnienie) Wartość energetycz-

na takiego posiłku jest impo-

nująca, a do tego takie lekkie 

śniadanie dostarcza nam 

moc składników odżywczych 

i witamin. Suszone śliwki 

ułatwiają trawienie, cynamon 

pobudza do życia, a orzechy 

wpływają korzystnie na 

układ nerwowy. Owocowe 

musli na dobry początek dnia 

da Ci solidną dawkę energii 

i nie odłoży się w biodrach. 

Jak zatem odmówić sobie 

takiej przekąski? 

 

Sałatka nicejska 

 3 duże ziemniaki 

 6 jajek 

 6 pomidorów 

 1 seler naciowy 

 1 cebula 

 główka sałaty zielonej 

 tuńczyk w oleju lub 

sosie własnym 

 4 łyżki oleju sojowego 

 2 łyżki octu winne-

go (lub sok z cytryny) 

 szczypiorek lub 

natka pietruszki 

 łyżeczka musztardy 

 ząbek rozgniecione-

go czosnku 

 sól, pieprz 

Zdrowe, lekkie jedzenie 

1. Ugotować ziemniaki 

w mundurkach, a następnie 

obrać je, pokroić w plastry 

i ułożyć na dnie salaterki. 

 

2. A teraz kolejne warstwy: 

jajka i pomidory pokrojone 

w ćwiartki lub ósemki, 

tuńczyk (który z powodze-

niem może być zastąpiony 

krewetkami) oraz cebula 

i seler pokrojone w cienkie 

pasemka.  

 

3. Na samej górze powinna 

znaleźć się sałata rozdrob-

niona na cztery części oraz 

sos do sałatki nicejskiej. 

 

4. Połącz musztardę z oli-

wą, dodaj ocet lub sok 

z cytryny (ostrożnie, by nie 

wlać zbyt dużo), a także 

czosnek, sól i pieprz. Polej 

sałatkę nicejska z tuńczy-

kiem i włóż ją do lodówki 

na 2 godziny.  

Smacznego! 
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- No, córeczko, pokażmy, jak 

się ładnie nauczyłaś nazw 

miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, 

pień, sień, nik, pad i dzień! 

*** 

Z dzienniczków uczniow-

skich:  

Mateusz leży pod ławką na 

lekcji geografii udając rodzącą 

kobietę i wydając przy tym 

realistyczne odgłosy. 

*** 

Redakcja: 

Klaudia Śmietana, Angelika 

Orzechowska, Wioletta Tokarz, 

Mariola Flazik, Weronika 

Urbaniak, Anna Kudła, Marcin 

Ziemianin   

 

Opiekunowie merytoryczni: 

 Elżbieta Górecka, 

 Arleta Garbień 

Uśmiechnij się! :) 

Filmy warte obejrzenia: 
„The Drop”  
 

„Tomorrowland”  
 

„Kingsman - Tajne Służby”  

„The Gunman”  

“Saga Wikingów”  

“Avengers - Czas Ultrona”  

“Szybcy i wściekli 7”  

“System (Child 44)” 

“Kopciuszek”  

 

Kolega podwozi kolegę no-

wym samochodem: 

- Nie wiesz, jak często trzeba 

zmieniać olej? 

- Nie wiem, ale mój kolega 

zmienia co 5 lat. 

- A co ma? 

- Budę z frytkami. 

*** 

Trzech studentów chemii 

zabalowało na gościnnych 

występach w innym mieście 

i nie zdążyło wrócić na ponie-

działkowy egzamin. Ponieważ 

wiedzieli , że Profesor ich lubi 

i ma o nich dobra opinię, 

poprosili go o inny termin 

egzaminu, a winę za spóźnie-

nie zwalili na awarię koła 

w samochodzie. Profesor 

wyraził zgodę, ale pod jed-

nym warunkiem - każdy 

z nich będzie pisał egzamin 

w innym pomieszczeniu. Po 

zajęciu miejsc, studenci 

dostali kartkę z tylko jed-

nym pytaniem: 

- KTÓRE KOŁO? 

*** 

Profesor biologii mówi do 

studentów: 

- Zaraz pokażę państwu 

żabę. Będzie ona tematem 

dzisiejszego wykładu. 

Zaczyna szukać w teczce. 

Po chwili wyciąga z niej 

bułkę z kiełbasą. 

- A wydawało mi się - mó-

wi zdziwiony - że śniadanie 

już jadłem... 
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