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Pomysły na zabawę 
karnawałową 

8 

Zima w Myślenicach 
i okolicy 
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Z lekkim opóźnieniem oddajemy w Wasze ręce nowy numer 
naszej gazetki szkolnej, a w nim to, co było ważne dla nas 
w ostatnich miesiącach, a także ciekawe artykuły związane 
z tą porą roku. Nieustannie zachęcamy Was do zaangażowa-
nia się w tworzenie naszej gazetki - jeśli piszesz wiersze, 
prozę, prowadzisz bloga, interesujesz się czymś, masz jakieś 
nietypowe hobby - napisz o tym do nas, a na pewno to opu-
blikujemy! :)  



 W Zespole Szkół 
im. A. Średniawskiego 
w dniach: 28.11, 05, 06 
i 20.12.2015 odbył się już III 
Amatorski Turniej Halowej 
Piłki Nożnej. Celem głów-
nym turnieju była populary-
zacja piłki nożnej halowej, 
mody na czynny wypoczy-
nek w środowisku lokalnym 
oraz rywalizacja sportowa 
w przyjaznej atmosferze, 
w oparciu o zasadę fair play. 
Pomysłodawcą tej imprezy 
sportowej jest Dyrektor ZS 
im. A. Średniawskiego Jerzy 
Cachel. 

 Pomysł powołania 
do życia tej imprezy okazał 
się strzałem w dziesiątkę, 
był to kolejny udany turniej, 
jaki jest organizowany 
w Zespole Szkół im. A. 
Średniawskiego. W tym roku 
do rozgrywek zgłosiły się 23 
drużyny, co oznacza, że 
wcześniejsze edycje wzbu-
dziły wiele pozytywnych 
emocji, a tego typu imprezy 
sportowe cieszą się powo-
dzeniem wśród miłośników 
halowej piłki nożnej. Druży-

ny zostały podzielone na 
cztery grupy, a to, w jakim 
zestawieniu zagrali, rozloso-
wał Dyrektor ZS Jerzy Ca-
chel w obecności wszystkich 
kapitanów. W grupach roze-
grano mecze systemem 
„każdy z każdym” i do fazy 
finałowej awansowały po 
dwa najlepsze zespoły z każ-
dej grupy. 

 O wejściu do fazy 
finałowej decydowała liczba 
zdobytych punktów; jeśli 
dwie drużyny miały taką 
samą liczbę punktów, liczył 
się wynik bezpośredniego 
spotkania, ewentualnie stosu-
nek bramek. Wszystkie gru-
powe mecze były bardzo 
zacięte, walka toczyła się od 
początku do końca, a piękne 
i popisowe akcje można było 
podziwiać w trakcie wszyst-
kich spotkań. Do fazy finało-
wej awansowało 8 najlep-
szych drużyn: z grupy A: EL 
MAESTRO, FC TRU-
SKAWKI, z grupy B: LAM-
BADA F.C., DZIDA 
W PRZÓD, z grupy C: BO-
RZĘTA HEJ, GALAKTI-

KOS i z grupy D: FC 
ALBATROSY oraz 
F.C. STOKROTKI. 
Zespoły zostały po-
dzielone na 2 grupy, 
w których zagrali sys-
temem „każdy z każ-
dym” i po dwie druży-
ny z największą liczbą 
punktów awansowały 
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Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej 
do półfinału. W półfinale 
spotkały się: EL MAESTRO, 
F.C. STOKROTKI, DZIDA 
W PRZÓD oraz BORZĘTA 
HEJ. Zespół EL MAESTRO 
zremisował z BORZĘTĄ 
HEJ 3:3 i każda drużyna 
miała do wykonania po trzy 
rzuty karne, które pomogły 
dopiero rozstrzygnąć wynik 
spotkania na korzyść EL 
MAESTRO 2:1. W kolejnym 
półfinałowym meczu spotka-
ły się DZIDA W PRZÓD 
i F.C. STOKROTKI, gdzie 
DZIDA W PRZÓD pokonała 
F.C. STOKROTKI 5:3 i tym 
samym zespół zapewnił so-
bie grę o I miejsce w finale. 
W meczu o III miejsce F.C. 
STOKROTKI pokonały ze-
spół BORZĘTA HEJ 0:4, 
a DZIDA W PRZÓD w bar-
dzo wyrównanym meczu 
odniosła zwycięstwo nad EL 
MAESTRO 6:3. Mecze 
ostatniej fazy były bardzo 
zacięte, widowiskowe i na 
wysokim poziomie sporto-
wym, licznie zgromadzeni 
kibice dopingowali swoich 
faworytów. W turnieju wzię-
ło udział ok. 221 piłkarzy, 
rozegrano 68 spotkań i strze-
lono 317 bramek. 

 Cztery pierwsze 
zespoły z rąk organizatora tej 
udanej imprezy sportowej 
Dyrektora ZS im. A. Śred-
niawskiego Jerzego Cachla 
otrzymały nagrody oraz pu-
chary. Nagrody zostały ufun-
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dowane przez Gminę Myśle-
nice oraz Stowarzyszenie 
„Pomoc Zespołowi Szkół im. 
A. Średniawskiego w Myśle-
nicach”. Kibice i piłkarze 
drużyn uczestniczących 
w turniejowych zmaganiach 
już ostrzą swoje apetyty 
i mają nadzieję, że to im 
przypadnie tytuł mistrza 
w przyszłorocznych rozgryw-
kach. W ocenie i opinii za-
wodników oraz kibiców te-
goroczna edycja turnieju 
stała na bardzo wysokim 
poziomie sportowym, co 
oznacza, że poprzeczka 
z roku na rok stawiana jest 
coraz wyżej. Przez cały  czas 
trwania rozgrywek panowa-
ła  miła i sympatyczna at-
mosfera. Warto organizować 
tego typu imprezy sportowe, 
ponieważ mobilizują i akty-
wizują społeczność lokalną 
do udziału w sporcie, rekrea-
cji i aktywnym wypoczynku. 

Klasyfikacja końcowa: 

Miejsce I - DZIDA 
W PRZÓD 

Miejsce II - EL MAESTRO 

Miejsce III - F.C. STO-
KROTKI  

Miejsce IV - BORZĘTA 
HEJ 

KB 

 Uczniowie naszej 
szkoły zajęli III miejsce w IV 
Powiatowym Przeglądzie 
Artystycznym Szkół Ponad-
gimnazjalnych w kategorii 
"Zespoły muzyczne". Prze-
gląd, pod Honorowym Patro-
natem Starosty Powiatu My-
ślenickiego Józefa Tomala, 
odbył się 15 grudnia 2015 
roku w Myślenickim Ośrod-
ku Kultury i Sportu. Zespół 
wokalny "TALIA" w skła-
dzie: Roch Gablankowski 
z klasy 2Tg, Daniel Skóra, 
Patryk Skóra, Damian Wron-
ka z klasy 3Ti oraz Andrzej 
Serafin z klasy 2Tia zagrał 
utwory: "Czerwony jak ce-
gła" z repertuaru zespołu 
Dżem oraz "Highway star" - 
Deep Purple. 

 W Przeglądzie 
Artystycznym zaprezentowa-
ła się również uczennica 

klasy 2Tg - Justyna Szafra-
niec, która zaśpiewała pio-
senkę Anny Jantar pt. 
"Radość najpiękniejszych 
lat" oraz piosenkę "A thou-
sand years" Christiny Perri. 

 Gratulacje i ser-
deczne podziękowania za 
zaangażowanie i reprezenta-
cję szkoły w środowisku 
lokalnym. 

                    JD 

III miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie 

Artystycznym Szkół Ponadgimnazjalnych  

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1223-iii-miejsce-w-iv-powiatowym-przegldzie-artystycznym-szko-ponadgimnazjalnych�
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1223-iii-miejsce-w-iv-powiatowym-przegldzie-artystycznym-szko-ponadgimnazjalnych�
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1223-iii-miejsce-w-iv-powiatowym-przegldzie-artystycznym-szko-ponadgimnazjalnych�
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1223-iii-miejsce-w-iv-powiatowym-przegldzie-artystycznym-szko-ponadgimnazjalnych�


 Zgodnie z tradycją, 
w dniu 13 listopada 2015 
roku, przedstawiciele Samo-

rządu Uczniowskiego 
w składzie Jakub Obaj-
tek, Adrian Chlipała 
i Angelika Orzechowska 
wraz z opiekunem p. 
Joanną Drabik oraz kla-
są 1TIa pod opieką księ-
dza Mirosława Kulesy, 
udali się na Cmentarz 

Parafialny w Myślenicach, by 
oddać cześć wybitnemu pol-
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Muzeum Auschwitz-Birkenau  Około godziny 
12.30 przejechaliśmy z Au-
schwitz do obozu Birkenau. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
miejsca, w którym była doko-
nywana selekcja osób, zaraz 
po przyjeździe pociągu. 
Z tego miejsca udaliśmy się 
pod Międzynarodowy Pomnik 
Ofiar Obozu, gdzie znajdują 
się tabliczki upamiętniające 
pomordowanych w 17 języ-
kach. Mieliśmy także możli-
wość zobaczyć ruiny krema-
torium, jak i barak mieszkalny 
oraz sanitarny. Tam też za-
kończyliśmy zwiedzanie, 
podziękowaliśmy i pożegnali-
śmy się z przewodnikiem. 

 Wycieczka do 
Oświęcimia wywarła duże 
wrażenie na uczniach. Jest to 
miejsce godne odwiedzenia, 
przede wszystkim ze względu 
na pamięć ofiar obozów 
śmierci. 

A. Orzechowska 

 Dnia 19 listopada 
2015 roku klasy 3TA, 3TR, 
3TG oraz kilka osób z klas 
czwartych pod opieką Joanny 
Ryś, Arlety Garbień, Danuty 
Murzyn oraz Przemysława 
Pączko udały się do byłego 
obozu hitlerowskiego Au-
schwitz-Birkenau. 

 Wyruszyliśmy 
autokarem spod szkoły 
o godzinie 7.30, a nasza po-
dróż trwała około dwie godzi-
ny. Na miejscu musieliśmy 
przejść przez specjalne bram-
ki nadzorowane przez ochro-
nę, które miały na celu za-
pewnienie bezpiecznego 
zwiedzania. Około godziny 
10.00 weszliśmy na teren 
obozu i podzieleni na dwie 
grupy zaczęliśmy zwiedzać 
obóz pod opieką przewodni-
czek, zaczynając od budynku, 
w którym znajdowały się 
liczne zdjęcia tego miejsca 
z czasów wojny. 

 Mogliśmy tam 
także zobaczyć pozostałe po 
więźniach rzeczy osobiste, 
takie jak: okulary, pasiaki, 
buty, podpisane walizki, 
przedmioty codziennego 
użytku. W kolejnych bara-
kach oglądaliśmy zdjęcia jak 
i rekonstrukcje pomieszczeń, 
w których więźniowie zmu-
szeni byli mieszkać. Zwie-
dzając nie mogliśmy ominąć 
celi nr 18 w Bloku Śmierci, 
w której zginął św. Maksymi-
lian Kolbe. 

 Następnie udaliśmy 
się pod ścianę straceń obok 
bloku śmierci. Tam oddali-
śmy hołd zamordowanym 
krótką modlitwą. Niewątpli-
wie największe wrażenie 
wywarło na nas zwiedzanie 
krematorium, komory gazo-
wej, jak i widok dawnych 
pieców krematoryjnych. 

skiemu posłowi i senatoro-
wi, publicyście, a zarazem 
fundatorowi szkoły - An-
drzejowi Średniawskiemu.
 Po wspólnej mo-
dlitwie, uczniowie uporząd-
kowali grób oraz zapalili 
symboliczny znicz. Odwie-
dziny cmentarza były rów-
nież okazją do przemyśleń 
o przemijającej historii, 
którą warto utrwalać dla 
potomnych.                       
  JD 

Na grobie Patrona 



Str. 5 _bez_nazwy// 

 Obchody Święta 
Niepodległości są dla nas 
okazją, aby uczcić również 
tych, którzy w ciągu tysiąclet-
niego istnienia państwa pol-
skiego stawali w jego obro-
nie: tym, którzy skrzyżowali 
miecze pod Grunwaldem, 
tym, którzy szli z Krakowa 
z Kościuszką, tym, którzy 
jęczeli pod pruskim butem 
i umęczeni ginęli w śniegach 
Sybiru.  
Ale też tym Polakom, którym 
wy zawdzięczacie teraźniej-
szą wolność: bohaterom II 
wojny światowej i robotni-
kom roku '80.   
Oni wszyscy stoją u granic 
naszej Ojczyzny, dając świa-
dectwo jej istnieniu. 

*** 

 W przeddzień 
Święta Odzyskania Niepodle-
głości wspominaliśmy 
w naszej szkole tych wszyst-
kich, którzy walczyli za na-
szą Ojczyznę i służyli jej. 
Krótki montaż poetycko-
muzyczny, przygotowany 
przez nauczycielki Dominikę 
Ceremon i Joannę Ryś, wpro-
wadził nas w atmosferę tego 
święta, przypominając przede 
wszystkim znaczenie dnia 11 
listopada 1918 roku dla na-
szej historii. 

  Teksty recytowane 
przez wykonawców: Justynę 
Szafraniec, Klaudię Wyro-
stek, Floriana Obajtka, Seba-

stiana Kanię, 
Konrada Hajdasa, 
Dawida Jopka 
i Piotra Błachuta 
przypominały 
najważniejsze 
wydarzenia histo-
ryczne XIX i XX 
wieku: upadek 
Rzeczypospolitej 
i czarne lata roz-
biorów, zrywy powstańcze, 
a w końcu radość z odzyska-
nia suwerenności. Słowa 
przeplatane były muzyką - 
pieśniami z tego okresu na-
wiązującymi do wydarzeń 
historycznych. 

 W tym uroczystym 
dniu wspominaliśmy też 
wielkiego Polaka - Andrzeja 
Średniawskiego, patrona 
naszej szkoły. Podczas aka-
demii wręczono nagrody 
zwycięzcom XIII Turnieju 
Wiedzy o Patronie Szkoły. 

 Tegorocznym za-
daniem uczniów w pierw-
szym etapie konkursu było 
przygotowanie pierwszej 
strony gazety o Andrzeju 
Średniawskim. Z tego zada-
nia najlepiej wywiązali się 
Jan Drewienkiewicz i Dawid 
Górecki z klasy 1TIB wyko-
nując gazetkę "Truteń" 
w nawiązaniu do pasji 
pszczelarskiej naszego patro-
na. Komisja konkursowa 
w składzie: Arleta Garbień 
i Danuta Murzyn przyznała 
również dwa wyróżnienia: 

dla Magdaleny Paszkowskiej, 
Alicji Profic i Moniki Ma-
chał za gazetkę "Co słychać 
w gospodarstwie" oraz dla 
Magdaleny Kaszowskiej 
i Martyny Sawskiej za publi-
kację pt. "Tablica". Wszyst-
kie wyróżnione osoby to 
uczennice klasy 1TR. 

 Klasa 1TR najle-
piej przygotowała się rów-
nież do testu z wiedzy o pa-
tronie i historii szkoły. Jej 
reprezentantki zajęły miejsca 
na podium: Monika Machał 
pierwsze, a Marta Pałka dru-
gie miejsce. Trzeci był przed-
stawiciel klasy 1TIA Dawid 
Jopek. 

 Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Prezesa Stowa-
rzyszenia "Pomoc Zespołowi 
Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach" 
Jerzego Cachla. 

Wszystkim wygranym ser-
decznie gratulujemy! 

AG 

Święto Niepodległości i XIII TWOPS 



2015/2016                                            listopad — styczeń 

 TEODORA 
DEL CAR-
MEN VASQU-
EZ - Skazana 
na 30 lat za 
urodzenie mar-
twego dziecka 
- Salwador 

Dziewczynki 
zmuszane do 
małżeństwa - 
Zmuszona do 

małżeństwa w wieku zaled-
wie 11 lat - Burkina Faso 

MUHAMMAD BEKZHAN-
OW – Duszony, bity, rażony 
prądem dopóki się nie przy-
znał - Uzbekistan 

SAMAN NASEEM –  Tortu-
rowany w wieku 17 lat 
i skazany na śmierć - Iran 

WALEED ABU AL-KHAIR 
- 15 lat więzienia za walkę 
w obronie praw człowieka - 
Arabia Saudyjska 

Więcej informacji na ich 
temat możecie znaleźć na 
stronie: http://
amne-
sty.org.pl/
maraton/ 

 Od 
4 grudnia 
w 675 miej-
scach w całej 
Polsce pisa-
liśmy listy 
w obronie 

Napisz list. Zmień życie!  
Str. 6 

osób, których prawa zostały 
złamane. W szkołach, ka-
wiarniach, bibliotekach, na 
uczelniach – razem powie-
dzieliśmy „NIE” łamaniu 
praw człowieka! Wywieramy 
naciski na rządy, przywód-
ców oraz decydentów, 
a także okazujemy wsparcie 
i solidarność z bohaterami 
i bohaterkami Maratonu. 
Ratujemy ludzi, którzy po-
trzebują naszej pomocy. 

 Wspólnie napisali-
śmy 270 235 listów, a KAŻ-
DY Z NICH ma ogromne 
znaczenie, bo może stać się 
kluczem do wolności dla 
więźniów sumienia czy real-
ną pomocą dla walczących 
z niesprawiedliwością.  

JR, EG 

 

 Pod takim hasłem  
odbywał się tegoroczny Mara-
ton Pisania Listów w obronie 
praw człowieka. W naszej 
szkole Maraton trwał 
w dniach 8-9 grudnia 2015 r. 
Zespół Szkół dołączył do tej 
międzynarodowej akcji orga-
nizowanej przez Amnesty 
International już po raz ósmy. 
Listy można było pisać 
w sekretariacie i bibliotece 
szkolnej. Dodatkowe stanowi-
sko maratonowe zostało też 
zorganizowane w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w My-
ślenicach ul. Mickiewicza 17, 
gdzie przez dwa dni nasi ucz-
niowie pełnili dyżur i zachęca-
li do pisania listów.  

 A oto tegoroczni 
bohaterowie Maratonu: 

YECENIA ARMENTA – Bita, 
podduszana i gwałcona dopóki 
się nie przyznała - Meksyk 

http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://amnesty.org.pl/maraton/�
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1213-napisz-list-zmie-ycie�


Zupa krem z ziemniaków 
i kalafiora 

Składniki:  

1 marchewka 
2 ziemniaki 
kilka różyczek kalafiora 
imbir - 2 cm 
1 czosnek 
kurkuma 
zioła prowansalskie 
lubczyk suszony 
sól, pieprz, curry 
1 łyżeczka cytryny 
oliwa lub masło klarowane 

Imbir drobno pokroić. 
W garnku o grubym dnie 
rozgrzać łyżkę oliwy z oli-
wek lub masło klarowane. 
Wrzucić imbir, chwilę pod-
smażyć, następnie dodać 
kurkumę i chwilę smażyć. 
Umyć i obrać marchewkę 
i ziemniaki. Pokroić w kost-
kę, wrzucić do garnka wraz 
z pokrojonym czosnkiem, 
chwilę smażyć. Wlać wodę, 
tyle żeby zakrywała warzy-
wa. Następnie dodać umyte 
różyczki kalafiora. 
Zagotować zupę, 
dodać zioła pro-
wansalskie i lub-
czyk. Gotować do 
miękkości warzyw. 
Zmiksować, dodać 
sól i pieprz, jeżeli 
lubimy ostrzejszy 
smak można dodać 
curry. Jeżeli zupa będzie za 
gęsta, można dodać gorącą 
wodę. Na koniec dodajemy 

cytrynę i mieszamy. Można 
posypać prażonymi pestkami 
słonecznika. 

 

Szybka zupa meksykańska 
z mięsem 

Składniki: 

mięso mielone z indyka (do 
0,5 kg) 
sól, pieprz 
2 marchewki 
1 pietruszka 
kawałek selera 
puszka kukurydzy konserwo-
wej 
puszka groszku konserwowe-
go 
puszka czerwonej fasoli 
przyprawy do smaku (pieprz, 
papryka słodka i ostra, imbir, 
sól, kminek mielony) 
Mięso wraz ze startymi na 
tarce na grubych oczkach 
marchewkami, pietruszką 
i selerem gotujemy w garnku 

w małej ilości wody, lekko 
doprawiamy solą i pieprzem. 
Gdy mięso się ugotuje, do-

rzucamy kukurydzę, groszek, 
fasolę (fasolę z zalewą). Go-
tujemy około 15-20 minut co 
jakiś czas mieszając. Przy-
prawiamy wg uznania (np. 
pieprz, papryka słodka 
i ostra, imbir, sól, kminek 
mielony). Podawać z gorący-
mi grzaneczkami posmaro-
wanymi masłem. Od strony 
dietetycznej wielkim plusem 
zupy jest to, że nie używamy 
zasmażki, mąki ani śmietany 
do zagęszczenia. 

Zupa cebulowa 

Składniki: 

½ szklanki kaszy jaglanej 
1 kg cebuli 
1 litr wywaru warzywnego 
3 ząbki czosnku 
kawałek świeżego startego 
imbiru 
2-3 łyżki oliwy z oliwek 
sól morska, pieprz, tymianek 

Pokrojoną w paski cebulę 
zeszklić na oliwie, pod ko-
niec dodać rozgnieciony 
czosnek i imbir. Do gotujące-
go się wywaru wrzucić kaszę 
jaglaną i gotować na małym 
ogniu ok. 15 minut. W trak-
cie gotowania dodać podsma-
żoną cebulę. Na końcu dodać 
tymianek, sól i pieprz. Moż-
na dodać szklankę białego 
wina. 

Za portalem 
www.sztukaodzywiania.pl 
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Rozgrzewające zupy  



 Karnawał w pełni, 
a więc warto zorganizować 
ze znajomymi wspólną zaba-
wę. Nie musi to być jednak 
zwykła domówka - w tym 
okresie w roku można puścić 
wodze fantazji i zaprosić 
przyjaciół na szaloną zaba-
wę!  

American House Party 
Można zainspirować się fil-
mami typu 
"American Pie" lub 
pomyśleć, co koja-
rzy wam się z kultu-
rą amerykańską 
i wymyślić coś sa-
memu. Podstawą 
takich imprez są 
czerwone kubki 
plastikowe, które 
stały się ikoną ame-
rykańskich imprez. 
Warto zapewnić 
również odpowied-
nią muzykę i piosen-
ki rodem z USA ("American 
boy", "Californication", "San 
Francisco"). Można przygo-
tować zaproszenia w stylu 
wiz amerykańskich, zrobić 
dekoracje z największymi 
symbolami Ameryki (statua 
wolności, napis 
"Hollywood"), które łatwo 
wyciąć z kartonów. Warto 
też zapewnić atrakcje pod-
czas imprezy, aby nie stała 
się tylko zwykłą nasiadówą. 
Gier jest naprawdę dużo, 
a ich zasady znajdziecie 
w Internecie. 

Maskarada 
Nieważne, za kogo będziecie 
się przebierać, ale najważ-
niejsza jest zasada, że każdy 
ma mieć strój (inaczej nie 
zostanie wpuszczony na im-
prezę). Pomysły, za kogo się 
przebrać nie powinny stano-
wić problemu. Można rów-
nież zorganizować imprezę 
przebieraną w pewnym stylu, 

np.: lata 20, kicz party, wy-
konywane zawody itp. 
W takim stylu warto też wte-
dy przygotować mieszkanie 
czy lokal i dostosować od-
twarzaną muzykę. Pamiętaj-
cie o karnawałowych ma-
skach!  

Brasil Party 

Karnawał chyba wszystkim 
kojarzy się z wielką imprezą 
w Rio de Janeiro. Brazylijska 
gorąca muzyka, rozpalająca 
zmysły i ciało... a do tego 

roztańczeni w rytmie salsy 
uczestnicy imprezy to jest to, 
co każdy chciałby przeżyć. 
W domu również można 
stworzyć taki klimat. Wystar-
czy odpowiedni wystrój wnę-
trza i kilka drobiazgów, aby 
poczuć się jak w Rio. Należy 
zadbać również o odpowied-
nią muzykę, a dla osób, które 
mają drewniane nogi mini 
kurs tańca salsy - może się to 
okazać naprawdę dobrą zaba-
wą. Warto zamiast standar-
dowych napojów zadbać 
o przygotowanie ciekawych, 
smacznych drinków koloro-
wych. 

The Voice of Party! 

Oglądacie wszelkiego rodza-
ju programy muzyczne typu 
"The Voice of Poland" lub 
"X Factor"? A czemu by nie 
zrobić takiego show podczas 
imprezy? Wystarczy program 
do karaoke i dobra zabawa 
gwarantowana! Może na 
początku śpiewanie będzie 
niektórych krępować, ale 
zawsze nabiorą odwagi pa-
trząc na występy innych. 
Możesz wytypować jury, 
które będzie głosować i wy-
bierać osoby do dalszych 
etapów. Ta opcja jest dobra, 
jeżeli macie cierpliwych 
sąsiadów, którzy wytrzymują 
głośne imprezy lub przepro-
wadzicie taki konkurs przed 
godziną 22:00. 

Najciekawsze pomysły na zabawę karnawałową  
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AKTYWNIE:  

Stacja narciarska w Myśleni-
cach  

http://www.mysleniceski.pl/ 

- 2 trasy narciarskie wzdłuż 4-
osobowej kolei o długości 
835 m i 1100 m – jedna 
z nich posiada homologację 
FIS, obie trasy są oświetlone, 
naśnieżane oraz ratrakowane 
-  4-osobowa kolej krzesełko-
wa o długości 770 m 
- jednoosobowa kolej krzeseł-
kowa o długości 2006 m 
- nartostrada prowadząca do 
dolnej stacji kolei jednooso-
bowej o długości ok. 2 km 
- wyciąg talerzykowy o dłu-
gości 150 m z trasą o długości 
200 m 
- wyciąg szkoleniowy dla 
dzieci 

*** 

Lodowisko w Skawinie  

http://www.lodowisko-
skawina.com.pl/  

Zaczynamy od własnoręczne-
go przygotowania karmnika. 
Ciekawe sposoby i wskazów-
ki możemy znaleźć w Interne-
cie. Można też zakupić goto-
wy karmnik w sklepach - 
oferta jest bardzo szeroka, 
a niektóre z nich mogą być 
prawdziwą ozdobą naszego 
balkonu czy ogrodu. Następ-
nie trzeba znaleźć odpowied-
nie miejsce na zainstalowanie 
karmnika, pamiętając o ochro-
nie ptaków np. przed kotami 
i innymi drapieżnikami. Naj-
ważniejsza zasada dokarmia-
nia ptaków w zimie to jej 
ciągłość. Ptaki nauczą się, że 
w tym miejscu mogą znaleźć 
jedzenie i nie będą szukać go 

gdzie indziej, tylko czekać na 
kolejną porcję. Nie zapomi-
najmy też o wodzie. Najlep-
szy pokarm dla ptaków to: 
ziarna, daktyle, morele, li-
gustr, porzeczki, pokrojone 
rodzynki, zamrożone owoce 
czarnego bzu, aronii, orze-
chy. Dobra jest też niesolona 
słonina lub smalec. Uzupeł-
nieniem posiłku mogą być 
okruszki chleba.   
(na podstawie http://
chwiladlapupila.pl/warto-
wiedziec/madre-dokarmianie
-ptakow-zima/ 

Zima w Myślenicach i okolicy 

Zimowe 
dokarmianie ptaków 

W czasie ferii 16.01.2016-
31.01.2016 lodowisko otwar-
te w godzinach 9:00-21:00 
(nie ma żadnych rezerwa-
cji).   

*** 

Lodowisko na myślenickim 
rynku  

Na razie nie są znane godziny 
otwarcia oraz ceny.  

*** 

Basen AQUARIUS w Myśle-
nicach  

Czynny codziennie w godz. 
7:00 - 22:00. W czasie ferii 
promocyjne ceny dla 
uczniów.  
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Jest w moim Kraju... 
Jest w moim Kraju zwyczaj, 
że w dzień wigilijny, 
Przy wejściu pierwszej 
gwiazdy wieczornej na nie-
bie, 
Ludzie gniazda wspólnego 
łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując 
uczucia w tym chlebie. 
 

Cyprian Kamil Norwid          
 
Czy wiesz, że...? 
Kolęda Wśród nocnej ciszy 
najczęściej rozpoczyna 
w Polsce mszę św. zwaną 
pasterką. Kolęda ta po raz 
pierwszy została opubliko-
wana w 1853 roku. 
 
Kolęda 
 Pojęcie "kolęda" 
najprawdopodobniej wywo-
dzi się od łacińskiego słowa 
calende i oznacza "pierwszy 
dzień miesiąca". Początko-
wo związane było z tradycją 
pogańską. Rzymianie mieli 
zwyczaj uroczyście obcho-
dzić każdy pierwszy dzień 
miesiąca. W sposób szcze-
gólny świętowano calendae 
w styczniu. Urządzono 
wówczas obfite uczty, skła-
dano sobie życzenia, obda-
rowywano się prezentami 
i śpiewano pieśni. Po przy-
jęciu chrześcijaństwa ten 
zwyczaj został zaadaptowa-
ny i przystosowany do no-
wych potrzeb. Głównie 
wykorzystywany był pod-

czas świętowania różnych 
wydarzeń religijnych. Z cza-
sem zaczęto go łączyć tylko 
z okresem Bożego Narodze-
nia. W czasie rodzinnych 
spotkań przy wigilijnym stole 
śpiewano pieśni opowiadające 
o narodzinach  Jezusa. W ten 
właśnie sposób powstały kolę-
dy. 
Gwiazda Betlejemska 
 Kolacja wigilijna 
zaczyna się tradycyjnie od 
zabłyśnięcia na niebie pierw-
szej gwiazdy. Symbolizować 
ma ona Gwiazdę Betlejemską, 
która doprowadziła trzech 
mędrców ze Wschodu do 
miejsca narodzin Chrystusa. 
Naukowcy od lat spierają się, 
jakie zjawisko astronomiczne 
kryje się za opisaną przez 
biblijnych autorów gwiazdą. 
Jedni mówią, że był to zapew-
ne meteor, który spadał 
z nieba lub jasny bolid. Nie-
którzy badacze uważają, że 
mogło mieć wówczas miejsce 
zjawisko tzw. koniunkcji 
planet, czyli ustawienia się 
kilku planet w jednej linii, co 
dało na niebie charaktery-
styczne wrażenie jasności 
i poświaty, zinterpretowane 
przez osoby nieznające się na 
astronomii jako gwiazda. 
Ludzie badający Biblię mówią 
też o tym, że słowo "gwiazda" 
mogło zostać użyte w znacze-
niu przenośnym i w cale nie 
oznaczało ciała niebieskiego, 
a jedynie "oświecenie umy-
słu", "mądrość". 

Kiedy świętować? 
 Czy wiesz, że nie od 
razu rozpoczęto obchody 
Bożego Narodzenia w grud-
niu? Przez długi czas trudno 
było ustalić jedną datę. Świę-
towano w styczniu, marcu, 
kwietniu, a nawet w maju. 
Ostatecznie wybrano datę 25 
grudnia – dzień przesilenia 
zimowego, które w większo-
ści kultur było okazją do 
świętowania "odradzania się 
słońca". Chrześcijanie utożsa-
miali z nim Chrystusa, Nazy-
wając Go "Słońcem Sprawie-
dliwości". 
 
Opłatek 
 Nazwa "opłatek" 
pochodzi od łacińskiego sło-
wa oblatum, które oznacza 
"dar ofiarny". Sam cienki 
płatek chleba, wypiekany 
z mąki pszennej i wody, ma 
swe źródło w tradycji żydow-
skiej placka paschalnego, zaś 
zwyczaj łamania się nim po-
chodzi od pierwszych chrze-
ścijan, którzy dzielili się chle-
bem. Opłatek wigilijny jest 

Świątecznie... 
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 W ZS tuż przed 
świętami klasy gastronomicz-
ne przygotowały dla Grona 
Pedagogicznego i społeczno-
ści uczniowskiej pierniczko-
wą ucztę. 

zapraszano również zwierzęta 
leśne, aby także mogły się 
posilić. 
 
Czy na pasterkę przychodzą 
pasterze? 
 Pasterka, czyli uro-
czysta msza św. odprawiana 
o północy w Wigilię Bożego 
Narodzenia, swoją nazwę 
zawdzięcza pasterzom, którzy 
jako pierwsi przybyli pokłonić 
się małemu Jezusowi. Pierw-
szą w historii Kościoła paster-
kę odprawił papież Grzegorz 
IV w IV wieku. Ma więc ona 
wielowiekową już tradycję. 
Obecnie najbardziej uroczy-
ście odprawiana jest w Austrii, 
Bawarii, Hiszpanii, Włoszech, 
Irlandii Północnej oraz w Pol-
sce. Jest najważniejszym dla 
katolików nabożeństwem bo-
żonarodzeniowym. 
 
Tradycja choinki w Polsce 
 Choinka dotarła do 
Polski z Niemiec na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Początko-
wo spotykana była jedynie 
w miastach. Na wsi dużo 
wcześniej wieszano bowiem 
podłaźniczkę, czyli odcięty 
sam czubek świerku udekoro-
wany jabłkami  i ciasteczkami. 
Stopniowo tradycja podłaź-
niczki została wyparta przez 
choinkę i to ona jest w Polsce 
elementem dekoracji bożona-
rodzeniowej zarówno na wsi, 
jak i w miastach.  

KR 
 
 
 

symbolem pojednania i prze-
baczenia. 
 
Wieczerza wigilijna 
 Słowo "wigilia" 
oznacza czuwanie, a także 
dzień poprzedzający inny 
dzień, zwykle świąteczny. 
Jest związane ze starym 
chrześcijańskim zwyczajem 
oczekiwania przed każdym 
wielkim świętem. Szczegól-
ną wigilią jest Wigilia Boże-
go Narodzenia. Ludzie ob-
chodzą ją, jedząc razem 
z najbliższymi uroczystą 
kolację. Sygnałem do rozpo-
częcia świętowania jest po-
jawienie się na niebie pierw-
szej gwiazdki, symbolizują-
cej biblijną gwiazdę prowa-
dzącą trzech króli do nowo-
narodzonego Jezusa. 
W wielu rodzinach kolacja 
ta rozpoczyna się od odczy-
tania fragmentu Ewangelii 
św. Łukasza, wspólnej mo-
dlitwy i życzeń, którym 
towarzyszy dzielenie się 
opłatkiem. Stół zastawiony 
jest obficie, w Polsce zacho-
wano tradycję dwunastu dań 
postnych, czyli bezmięs-
nych. Pod obrus gospodarze 
wkładają niewielką ilość 
siana, która przypomina, że 
miejscem narodzin Chrystu-
sa była stajnia. Dawniej na 
wsi podawano bydłu w obo-
rze kawałki specjalnego, 
różowego opłatka, a także 
resztki potraw z wigilijnego 
stołu. Niektóre ze zwierząt 
wprowadzano na chwilę do 
domu. Na posesję również 
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Świąteczny  

kiermasz 

 Przez cały gru-
dzień w ZS trwał świąteczny 
kiermasz kartek i ozdób 
świątecznych. Dzięki Wam 
i waszej ofiarności udało 
nam się zebrać 215 zł na 
szczytny cel! 

Zapraszamy za rok.  

Klasy reklamy. 

Degustacja  

pierniczków 
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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  

www.sredniawski.pl 
facebook.com/sredniawski 

- Ty, to chyba nie ten. 
- Czemu tak sądzisz? 
- Bo tamten miał narty, 
a ten ma łyżwy...  

*** 
- Jeśli goni cię niedźwiedź, 
a ty biegniesz, wdrapujesz 
się na drzewo, a nie-
dźwiedź za tobą - to jest to 
niedźwiedź brunatny. 
- Jeśli goni cię niedźwiedź, 
a ty biegniesz, wdrapujesz 
się na drzewo, a nie-
dźwiedź potrząsając drze-
wem zrzuca cię z niego - to 
jest to niedźwiedź grizzly. 
- Jeśli natomiast goni cię 
niedźwiedź i za cholerę nie 
możesz znaleźć żadnego 
drzewa - to jest to nie-
dźwiedź polarny.  

*** 

Baca żali się juhasowi: 
- Telewizja kłamie i mani-
puluje nawet w prognozie 
pogody! Jak w Warszawie 
spadło 15 centymetrów 
śniegu, to alarmowali, że 
katastrofa pogodowa. 
A jak mi całą chałupę 
zasypało, to mówili, że są 
świetne warunki narciar-
skie.  

*** 
Siedzą dwaj wędkarze 
i łowią ryby. Tak niefor-
tunnie zarzucili wędki, że 
zaczepili o hol narciarza 
wodnego i tamten poszedł 
pod wodę. 
Rzucili się na ratunek. 
Wyciągnęli topielca, robią 
sztuczne oddychanie. 
W pewnej chwili jeden 
z nich mówi: 

Zima. Legowisko nie-
dźwiedzi. Mały niedźwia-
dek budzi starego siwego 
misia: 
- Dziadku! Dziadku! 
Opowiedz mi bajkę! 
- Śpij! - mruczy dziadek - 
nie czas na bajki... 
- Ale dziadku! No to po-
każ teatrzyk! Ja chcę tea-
trzyk! - krzyczy mały. 
- No dooobrze... - sapie 
dziadek, gramoląc się 
pod łóżko i wyciągając  
stamtąd dwie ludzkie 
czaszki. Wkłada w nie 
łapy i wyciągając je 
przed siebie mówi: 
- Docencie Nowak, a co 
tak hałasuje w zaroślach? 
- To na pewno świstaki, 
panie profesorze...  

Redakcja: 
Mariola Flazik, Anna Kudła, Wioletta 
Tokarz, Weronika Urbaniak, Klaudia 

Śmietana, Karolina Radoń 

Opiekunowie merytoryczni: 
 Elżbieta Górecka, 

 Arleta Garbień 

Zima na wesoło :) 
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