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Witajcie!  

Wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oddajemy Wam do rąk kolejny 
numer gazetki szkolnej. Znajdziecie w niej tradycyjnie newsy z życia szkoły, ale jest też tro-
chę  artykułów świątecznych. Z okazji  nadchodzących świąt chcielibyśmy Wam życzyć, aby 
przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł 
ze sobą szczęście i pomyślność.                                                   Redakcja 

4 TI Mi-
strzem Szkoły 

 

Uwaga kiermasz! 

Samorząd Uczniowski zapra-
sza bardzo serdecznie na kier-
masz świąteczny. Aukcja prac 
rozpocznie się w naszej szkole 
6 grudnia, czyli w Dzień 
Świętego Mikołaja, i potrwa 
do końca tygodnia, czyli do 
9 grudnia. 

Sprzedaż kartek i ozdób świą-
tecznych wykonanych przez 
uczniów klas reklamy będzie 
odbywać się na przerwach 
oraz w trakcie wywiadówki, 
dlatego mamy nadzieję, że 
również rodzice przyłączą się 
do naszej akcji i zechcą zaku-
pić prace swoich pociech. 

Kartki i ozdoby świąteczne 
powstały w trakcie zajęć 
z przedmiotów zawodowych. 
Dziękujemy  wszystkim ucz-
niom za zaangażowanie i chęć 
oddania swojej pracy na cele 
szkolne. 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/1278-4-ti-mistrzem-szkoy-w-pice-nonej
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/1278-4-ti-mistrzem-szkoy-w-pice-nonej


 Od kilku lat tradycją 
naszej szkoły stały się obchody 
Dnia Zdrowej Żywności. Ich 
celem jest propagowanie wie-
dzy o zdrowym żywieniu, 
kształtowanie poczucia odpo-
wiedzialności za zdrowie, 
zachęcanie do zdrowego stylu 
życia, a także integracja środo-
wiska szkolnego. W  tym roku 
hasło przewodnie brzmiało: 
Śniadanie to podstawa. 

Dzień Zdrowej Żywności 
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 17 listopada 2016 r. 
uczniowie klasy drugiej tech-
nikum żywienia i usług gastro-
nomicznych uczestniczyli 
w wycieczce zawodoznawczej 
do Zakładów Tłuszczowych 
„Bielmar” w Bielsku-Białej. 
Celem wizyty było zapoznanie 
z procesami technologicznymi 
wytwarzania poszczególnych 
produktów przedsiębiorstwa. 

 Uczniowie poznali 
proces przerobu nasion olei-
stych (rzepaku) - od etapu 
pozyskania surowca, jego 
przygotowania, oczyszczania 
i mieszania, aż do powstania 
oleju. Największe wrażenie 
wywarła na młodzieży baza 
magazynowa, gdzie przecho-

wywane są produkty końco-
we produkcji. W trakcie 
wizyty uczniowie zostali 
w interesujący sposób zapo-
znani ze sposobem organiza-
cji pracy i wyposażeniem 
zakładu. 

Poprzez wy-
cieczkę do 
Zakładów 
Tłuszczo-
wych ucznio-
wie rozbudzi-
li swoją wy-
obraźnię, jak 
wiele możli-
wości daje 
kształcenie 
zawodowe. 

Wizyta zawodoznawcza 2TG 

 Uczniowie klasy 
pierwszej i drugiej technikum 
żywienia i usług gastrono-
micznych przypomnieli swo-
im kolegom i koleżankom, że 
najważniejszym posiłkiem 
w ciągu dnia jest śniadanie – 
poprawia koncentrację i zdol-
ność zapamiętywania, 
zmniejsza apetyt, chroni 
przed wieloma chorobami, 
daje siłę na cały dzień. Przy-
gotowali dla wszystkich 
musli z jogurtem naturalnym, 
kanapki z urozmaiconego 
asortymentowo pieczywa 
z masłem i dodatkiem pro-
duktów wysokobiałkowych – 
wędlin, serów, jaj, różnego 
rodzaju past oraz warzyw – 

sałaty, pomidora, ogórka, 
szczypiorku, rzodkiewki. 
Akcja ta cieszyła się du-
żym powodzeniem. 

 Opiekunowie 
Anna Górlińska i Aneta 
Twardosz dziękują klasie 
pierwszej i drugiej techni-
kum żywienia i usług ga-
stronomicznych za pomoc 
w organizacji i obsłudze 
tegorocznego Dnia Zdro-
wej Żywności. Impreza 
była możliwa dzięki dofi-
nansowaniu przez Stowa-
rzyszenie "Pomoc Zespo-
łowi Szkół im. A. Śred-
niawskiego w Myśleni-
cach".  
   Anna Górlińska 

 W drodze powrot-
nej uczniowie odwiedzili 
Muzeum Browaru w Żyw-
cu, znajdujące się na Euro-
pejskim Szlaku Dziedzic-
twa Przemysłowego, gdzie 
mieli okazję poznać historię 
warzenia piwa. 

Anna Górlińska 



Zawody Informatyczne 
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do wygrania był tablet Hua-
wei, słuchawki Lenovo oraz 
słuchawki Panasonic. Funda-
torami tych nagród byli: 

 Starostwo Powiatowe 

w Myślenicach, 

 Zespół Szkół im. A. 

Średniawskiego w My-
ślenicach. 

 

 Jeszcze raz wszyst-
kim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do 
nas w następnym roku na 
kolejną edycję Zawodów 
Informatycznych.                              

PC 

Drugi etap (część teoretycz-
na i praktyczna) – uczniowie 
z największą ilością punk-
tów uzyskanych w pierw-
szym etapie – czas: 2x45 
minut, miejsce: Zespół 
Szkół im. A. Średniawskie-
go w Myślenicach. 
Walka jak zawsze była za-
cięta i bardzo wyrównana, 
do drugiego etapu przeszło 
dziesięciu uczniów z naj-
większą ilością punktów. Tu 
najpierw musieli się zmie-
rzyć przez 45 minut 
z zadaniami teoretyczno-
praktycznymi, m.in. 
z Worda, Excela oraz 
z HTML-a. Do drugiej czę-
ści miało przejść sześć osób, 
ale po podliczeniu punktów 
okazało się, że aż cztery 
osoby mają tę samą ilość 
punktów i pierwszy raz mu-
siała nastąpić dogrywka. Tu 
uczniowie mieli 10 minut na 
test złożony z 10 pytań 
z informatyki oraz z BHP 
przy pracy z komputerem. 
Po dogrywce uczniowie 
mogli wreszcie przystąpić 
do drugiej części, gdzie ich 
zadaniem było poprawnie 
złożyć komputer (tak, aby 
żadna część nie została i aby 
zadziałał). 

 Pierwsze miejsce 
zajął Karol Zachura z Gim-
nazjum w Lachowicach, 
drugie – Kacper Pradziad 
z Gimnazjum w Łętowni, 
zaś trzecie – Mikołaj Pająk, 
również z Gimnazjum 
w Lachowicach. W tym roku 

 Dnia 23 listopada 
2016 roku odbyły się już 
V Zawody Informatyczne 
organizowane przez Zespół 
Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach, 
pod patronatem Józefa To-
mala – Starosty Powiatu 
Myślenickiego oraz Jerzego 
Cachla – Dyrektora naszej 
szkoły. Konkurs został jak 
zawsze przygotowany i prze-
prowadzony przez nauczy-
cieli przedmiotów informa-
tycznych Józefa Jaska, Patry-
cję Cholewę oraz Krzysztofa 
Janusa i był przeznaczony 
dla uczniów klas gimnazjal-
nych zainteresowanych infor-
matyką. Głównym celem 
tych zawodów było rozwija-
nie zainteresowań programa-
mi użytkowymi, propagowa-
nie kultury informatycznej, 
umiejętności korzystania 
z nowoczesnych nośników 
informacji oraz promowanie 
i nagradzanie uczniów posia-
dających ponadprzeciętną 
wiedzę i zdolności 
w posługiwaniu się technolo-
gią informatyczną. 

 Do tej edycji zawo-
dów zgłosiło się 46 uczniów, 
a zawody składały się 
z dwóch etapów: 
Pierwszy etap (część teore-
tyczna) – uczniowie rozwią-
zywali zdalnie na naszej 
platformie moodle (moodle. 
sredniawski.pl) w dniach 14-
15.11.2016 r. test złożony 
z pytań z zakresu informatyki 
– czas: 45 minut. 



 Tegoroczny Mara-
ton w naszej szkole można 
podsumować słowami: zaw-
sze było dobrze, ale tak 
dobrze nie było jeszcze 
nigdy w ciągu 9 lat organi-
zowania Maratonu. W tym 
roku pobiliśmy rekord 
w ilości napisanych listów – 
948! Rok wcześniej listów 
było 612. Pomyślcie, jakie 
wyzwanie czeka nas za rok! 

 Najwięcej listów – 
190 – napisaliśmy w obro-
nie Annie Alfred, która 
urodziła się z albinizmem, 
a w Malawi takie osoby 
nazywane są „duchem” lub 
„pieniędzmi” i poluje się na 
części ich ciała. Tyle samo 
listów napisaliśmy też 
w obronie Fomusoh Ivo Feh 
i jego kolegów, którzy za 
wysłanie SMS-a zostali 
skazani na 10 lat więzienia. 

 Pozostałe listy 
rozłożyły się następująco: 
Eren Keskin – 143, 
Shawkan – 138, Zeynab 
Jalalian – 133, Johan Tete-
rissa – 154. 

 Przypomnę, że 
w tym roku listy można było 
pisać, oprócz ZS, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Myślenicach, gdzie przez 
dwa dni dyżur pełnili ucz-
niowie klasy 4TG 
i 3TIB/TR: Katarzyna Mi-
chalik, Mikołaj Bała, Da-

mian Daniel i Dawid Tara-
siuk, oraz w Bibliotece Peda-
gogicznej, gdzie do napisa-
nia listów zachęcały uczenni-
ce kl. 2 TR – Monika Machał 
i Alicja Profic. Dzięki ich 
staraniom do naszych szkol-
nych listów mogliśmy dołą-
czyć 198 napisanych 
w bibliotekach. 

 Dziękuję wszyst-
kim, którzy chętnie włączyli 
się do akcji. Zawsze można 
liczyć na Dyrektora Jerzego 
Cachla, nauczycieli oraz 
panie z sekretariatu. Dzięku-
ję też pani psycholog Monice 
Szumiec, która bardzo mi 
pomogła w sprawach organi-
zacyjnych. 

 Jednak, jak co 
roku, największą liczbę li-
stów piszecie Wy, drodzy 
uczniowie, bez których napi-
sanie takiej ilości byłoby 
niemożliwe. Wszystkim, 
którzy napisali chociażby 
jeden list, bardzo dziękuję. 

 Teraz będziemy 
czekać na dobre wiadomości. 
Mamy nadzieję, że w niedłu-
gim czasie dowiemy się o 
uwolnieniu którejś z osób 
bądź poprawie jej losu. In-
formacje te możecie na bie-
żąco śledzić na stronie 
http://amnesty.org.pl 

 Małe podsumowa-
nie: w ciągu 9 lat napisali-
śmy w sumie 5343 listy. 

JR 
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 14 grudnia 2016 r. 
odbyła się Powiatowa Licea-
liada w Halowej Piłce Nożnej 
Dziewcząt, w której piłkarki 
Średniawskiego zajęły III 
miejsce. Zwyciężyły w meczu 
z Zespołem Szkół Techniczno-
Ekonomicznych, zaś uległy 
rywalkom z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Małopolskiej Szkoły 
Gościnności. Miejsce na po-
dium należy uznać za duży 
sukces. Skład Zespołu Szkół 
im. A. Średniawskiego: Pauli-
na Dembińska, Patrycja Ryś, 
Kinga Jawor, Patrycja Siatka, 
Angelika Oliwa oraz Magdale-
na Rogowiec, Ewelina Mar-
daus.  

Opiekun: mgr Marek Holocher 

Z OSTATNIEJ 
CHWILI 

http://amnesty.org.pl
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Suder, Konrad Korzeń, Filip 
Profic, Tomasz Leksander, 
Jan Jamróz, Mateusz Kurow-
ski.                                    KB 

 Bartłomiej Ziół-
kowski  został  laureatem 
Powiatowego Konkursu Foto-
graficznego zorganizowanego 
w związku ze Światowymi 
Dniami Młodzieży. 

 8 grudnia 2016 r. 
w hali sportowej przy Zespole 
Szkół im. Andrzeja Średniaw-
skiego w Myślenicach roze-
grana została Powiatowa Li-
cealiada w Koszykówce 
Chłopców. W rywalizacji 
wzięło udział pięć drużyn, 
reprezentujących szkoły po-
nadgimnazjalne: Zespół Szkół 
im. Andrzeja Średniawskiego 
w Myślenicach, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Myśle-
nicach, Zespół Szkół Tech-
niczno-Ekonomicznych w 
Myślenicach, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Mało-

Strona sukcesów 

 8 listopada 2016 r. 
w gimnazjum w Dobczycach 
odbyła się Powiatowa Licea-
liada w piłce ręcznej chłop-
ców. Nasi piłkarze byli naj-
lepsi i zajęli pierwsze miej-
sce. W turnieju wzięło udział 
pięć szkół ponadgimnazjal-
nych. Cała drużyna zaprezen-
towała się bardzo dobrze, 
zasłużyła na gratulacje i sło-
wa uznania. To były niewąt-
pliwie nasze najlepsze zawo-
dy, chłopaki udowodnili, że 
potrafią grać i walczyć do 
ostatniego gwizdka sędziego, 
a nasze treningi i mecze spa-
ringowe przyczyniły się do 
wspólnego sukcesu. Przed 
nami nowe wyzwanie, ponie-
waż swoim zwycięstwem 
chłopaki zapewnili sobie 
awans do rozgrywek na eta-
pie rejonowym. 

Skład zwycięskiej drużyny: 

Maciej Tupta, Jakub Chuda-
szek, Jakub Kulka, Paweł 
Leśniak, Dawid Górka, Ka-
mil Mirek, Radosław Wajda, 
Hubert Ślusarz, Dominik 

polska Szkoła Gościnności 
w Myślenicach oraz Zespół 
Szkół w Dobczycach. 

Grający w roli gospodarzy 
koszykarze Średniawskiego 
w pierwszym meczu nie-
znacznie ulegli rywalom 
z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Myślenicach, 
jednak w pozostałych spotka-
niach okazali się bezkonku-
rencyjni i pewnie sięgnęli po 
tytuł mistrzowski, uzyskując 
tym samym po raz pierwszy 
w historii awans do zawo-
dów rejonowych. 

Skład Zespołu Szkół im. A. 
Średniawskiego: Maciej 
Tupta, Jakub Chudaszek, 
Radosław Wajda, Tomasz 
Sosin, Michał Grabczyk oraz 
Jakub Kulka, Rafał Mielecki, 
Dawid Krawczyński, Konrad 
Marzec, Dominik Suder 

ŁD 
 



Święto Szkoły i obchody dwudziestolecia nadania imienia 
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 Tegoroczne 
Święto Szkoły w Zespole 
Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach 
obchodzono wspólnie ze 
świętowaniem dwudziestej 
rocznicy nadania imienia 
szkole oraz Święta Niepod-
ległości. Główne obchody 
miały miejsce na hali wido-
wiskowo-sportowej Zespo-
łu Szkół, gdzie razem 
z zaproszonymi gośćmi 
wzięliśmy udział w uroczy-
stym apelu. 

 Swoją obecnością 
zaszczycili nas m.in. staro-
sta powiatu myślenickiego 
Józef Tomal, wicestarosta 
Tomasz Suś i skarbnik 
powiatu Maria Niżnik - 
reprezentujący organ pro-
wadzący szkołę, a także 
burmistrz Maciej Ostrow-
ski, poseł Jarosław Szla-
chetka i proboszcz Adam 

Pawicki. Miło nam było 
gościć również emerytowa-
nych nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, w tym dwoje 
poprzednich dyrektorów: 
panią Marię Sikorę i pana 
Piotra Stąsieka. 

 Apel rozpoczął 
dyrektor Jerzy Cachel, który 

w swoim przemówieniu 
przypomniał sylwetkę 
patrona szkoły Andrzeja 
Średniawskiego oraz burz-
liwe dzieje ufundowanej 
przez niego szkoły. Na-
stępnie głos zabrali staro-
sta Józef Tomal i poseł 
Jarosław Szlachetka, któ-
rzy zgodnie podkreślili 
ogromne zasługi Andrzeja 
Średniawskiego dla naszej 
lokalnej społeczności oraz 
obecne znaczenie szkoły, 
która jest ważną, znaną 
i docenianą placówką na 
terenie naszego powiatu. 
Starosta Józef Tomal 
wspomniał również 
o planowanej inwestycji - 
nowym budynku szkol-
nym - i wręczył dyrekto-
rowi Jerzemu Cachlowi 
list gratulacyjny z okazji 
jubileuszu dwudziestole-
cia nadania imienia szko-
le.  
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Kolejnym punktem uroczy-
stości było rozdanie nagród 
w XIV Turnieju Wiedzy 
o Patronie Szkoły. Organiza-
torki konkursu: Arleta Gar-
bień i Elżbieta Górecka na-
grodziły trzy osoby, które 
w teście wiedzy o patronie 
i historii szkoły uzyskały 
największą liczbę punktów. 
Byli to: Marcin Płachytka 
z klasy 1TIA, który zdobył 
I miejsce, Katarzyna Suder 
z klasy 1TR - II miejsce 
i Tobiasz Tomal z klasy 
1TIB - III miejsce. Nagro-
dzeni uczniowie odebrali 
z rąk dyrektora Jerzego Ca-
chla i starosty Józefa Tomala 
dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Stowarzy-
szenie "Pomoc Zespołowi 
Szkół im. A. Średniawskiego 
w Myślenicach". 

 Następnie obejrze-
liśmy program artystyczny, 
upamiętniający Święto Nie-
podległości. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycielek 
Joanny Ryś i Dominiki Cere-

mon przedstawili burzliwe 
dzieje Polski pod zaborami 
oraz jej drogę ku niepodle-
głości. Program został 
wzbogacony o wypowiedzi 
naszych uczniów na temat 
współczesnego rozumienia 
niepodległości i patrioty-
zmu, świadczące o wyso-
kim poziomie świadomości 
historycznej i społecznej 
współczesnej młodzieży. 
Wystąpili przed nami: Pa-
trycja Ryś, Magdalena Gu-
bała, Dawid Jopek, Seba-
stian Kania, Dominik Krzy-

woń, Florian Obajtek 
i Piotr Błachut. 

 Obchody zakoń-
czono spotkaniem zapro-
szonych gości i pracowni-
ków szkoły, podczas któ-
rego wspominano dotych-
czasowe dzieje szkoły, ale 
i planowano kolejne spo-
tkanie za dwa lata, kiedy 
to szkoła będzie obchodzić 
80 rocznicę istnienia. 

AG 



 Podnosząca na 
duchu historia dziewczyny, 
która myślała, że wszystko 
straciła. 

 Kiedy Jodi Ann 
Bickley miała pięć lat, zmar-
ła jej ukochana babcia. Ma-
ma Jodi zachęciła ją, by napi-
sała list do babci, i zapewni-
ła, że listonosz dostarczy go 
do nieba. Dziewczynka zapa-
miętała, jak napisanie listu 
pocieszyło nie tylko ją, ale 
i mamę. To doświadczenie 
sprawiło, że jako nastolatka 
Jodi zaczęła pisać pełne opty-
mizmu liściki i notki, który-
mi podnosiła na duchu nie-
znajomych. 

 Latem 2011 roku 
Jodi wiodła szczęśliwe życie. 
Udało się jej przezwyciężyć 
różne trudności, angażowała 
się w działalność artystyczną 
i z nadzieją patrzyła w przy-
szłość. To właśnie wtedy 
zachorowała na zapalenie 
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Czas na czytanie  
mózgu i na długie tygodnie 
trafiła do szpitala. 

 Przykuta do łóżka 
i załamana Jodi doszła do 
wniosku, że albo się podda, 
albo wykorzysta ten czas, by 
zdziałać coś dobrego. Zało-
żyła stronę internetową, 
zachęcając tych, którym 
mniej lub bardziej nie ukła-
da się w życiu, by skontak-
towali się z nią, a ona napi-
sze do nich pokrzepiające  
listy. 

 Odzew był nie-
prawdopodobny… 

 

*** 

 Rodzice oczekują-
cy narodzin dziecka mają 
tylko jedno życzenie: żeby 
było zdrowe. Nie musi być 
idealne. Charlotte i Sean 

O’Keefe – małżeństwo 
z kilkuletnim stażem – także 
wybraliby zdrowie dla swoje-
go dziecka. Niestety, kiedy na 
świat przychodzi ich młodsza 
córka Willow, okazuje się, że 
cierpi na rzadką chorobę ge-
netyczną objawiającą się nie-
zwykłą łamliwością kości. Ich 
życie staje się pasmem bez-
sennych nocy, rosnących 
długów, współczujących spoj-
rzeń innych rodziców i, co 
może najgorsze, nieustannego 
rozpamiętywania: co by było 
gdyby? Gdyby o chorobie 
Willow było wiadomo odpo-
wiednio wcześnie? Gdyby 
urodziła się zdrowa? 
Ciążę Charlotte prowadziła jej 
najlepsza przyjaciółka – Pi-
per. Po jednym z niewinnych 
upadków Willow, który koń-
czy się złamaniem obu kości 
udowych, Charlotte i Sean 
szukają pomocy u prawnika. 
Ten doradza im wytoczenie 
Piper procesu o błąd w sztuce 
lekarskiej… Wygranie spra-
wy gwarantowałoby rodzinie 
odszkodowanie, a co za tym 
idzie, lepszą opiekę nad cór-
ką. Jest tylko jedno ale – mat-
ka musi przyznać, że usunęła-
by ciążę, gdyby wiedziała 
o chorobie córki. Czy zdecy-
duje się na taki krok? Jak 
wiele poświęci z miłości do 
dziecka?  

KR 
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Dzięki naszemu darczyńcy 
oraz z innych źródeł po raz 
kolejny otrzymaliśmy pokaź-
ny zbiór książek do naszej 
szkolnej biblioteki. Zaprasza-
my serdecznie zwłaszcza 
miłośników polskich powieści 
kryminalnych oraz romansów, 
które stanowią większą część 
nowych nabytków. Listę naj-
ciekawszych pozycji znaj-
dziecie poniżej. A już wkrótce 
w bibliotece pojawią się no-
wości zakupione z budżetu 
bibliotecznego! :) 

Polskie kryminały, thrillery, 
sensacja:  
Zygmunt Miłoszewski Uwi-
kłanie (audiobook)  
Łukasz Orbitowski Inna du-
sza  
Stefan Darda Zabij mnie, tato 
Katarzyna Puzyńska 
Utopce 
Katarzyna Bonda Sprawa 
Niny Frank 
Agnieszka Bednarska 
Płaczący chłopiec 
Krzysztof Beśka Krypta 
Hindenburga 
Marek Stelar Twardy 
zawodnik 
Joanna Opiat-Bojarska 
Zaufaj mi, Anno 
Marta Guzowska Wszyscy 
ludzie przez cały czas 
 
Zagraniczne książki 
sensacyjne i przygodo-
we:  
Howard E. Wasdin Snaj-
per: opowieść komandosa 
SEAL Team Six 
Bear Grylls Wilczy szlak 

Literatura piękna:  
Gabriel Garcia Marquez 
Dwanaście opowiadań tuła-
czych  
Sławomir Mrożek Krótkie, 
ale całe historie  
Roman Brandstaetter Jezus z 
Nazarethu 

Literatura współczesna:  
David Guterson Cedry pod 
śniegiem  
Alyssa Shelasky Serce na 
talerzu  
Helen Fielding Dziennik 
Bridget Jones 
Janusz Głowacki Z głowy 
Iris Murdoch Czas aniołów 
Tanya Valko Arabska żona 
Paulo Coelho Piąta Góra 
Belinda Jones Zimowe serca 
Corinne Hofmann Moja afry-
kańska miłość 

Katarzyna Grochola Oso-
bowość ćmy, Kryształowy 
anioł 
Monika Szwaja Zupa z ryby 
fugu 
Paul R. Evans Stokrotki w 
śniegu  
Literatura faktu:  
Paweł Figlewicz Królew-
skie miasto Dobczyce 
Robert Makłowicz Zjeść 
Kraków 
Krzysztof Ciesielski Mate-
matyczna bombonierka 
Teresa Bętkowska Diety w 
różnych chorobach 
Krzysztof Kaczmarski Ad-
am Doboszyński 1904-1949  
Michael C. Mellor Louis 
Braille: dotyk geniuszu 

Romanse:  
Nora Roberts Podniebny 
taniec 
Jadwiga Courths-Mahler 
Tajemnica rubinowego 
pierścienia 
Danielle Steel Koniec lata, 
Milcząca godność, Pięć dni 
w Paryżu, Powrót do domu, 
Przeprawy, Rytm serca, 
Samotny orzeł, Specjalna 
przesyłka, Ślub  
Susanna Quinn Uwięziona 
w Bluszczu, Spleceni Blusz-
czem, Zatraceni w Bluszczu 
Jodi Ellen Malpas Ta noc, 
Obietnica, Zdrada, Odmo-
wa, Przysięga, Finał 
 

AG 

Nowości biblioteczne 
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Choinka  
 
 Nieodłącznym 
elementem świąt Bożego 
Narodzenia jest choinka. 
Początkowo świąteczne 
drzewko nazywano haile-
krystem. Zwyczaj jego zdo-
bienia przyszedł do nas 
z Niemiec, zaczęliśmy go 
dekorować dopiero na prze-
łomie XVIII i XIX. Cho-
inkę powinno się ubierać 
dopiero 24 grudnia. Jej 
poszczególne elementy 
także mają swoją sym-
bolikę: światełka to znak 
przyjścia Chrystusa na 
świat, ozdoby są symbo-
lem łaski Bożej, łańcuch 
to symbol węża-
kusiciela, a jabłka - grze-
chu. Zwyczaj zdobienia 
choinki przez długi czas 
nie był aprobowany 
przez przedstawicieli 
Kościoła Katolickiego, 
którzy za symbol Naro-
dzenia Pańskiego uzna-
wali szopkę. Zmieniło 
się to pod koniec XIX 
wieku. Dzisiaj w katolickich 
domach dominują raczej 
drzewka świąteczne.  

Liczba potraw - dla-
czego dwanaście?  

Liczba dwanaście to tylko 
jedna z możliwych wersji. 
Według jednej z tradycji na 
świątecznym stole powinna 
znaleźć się nieparzysta licz-

ba potraw, co zaprzeczałoby 
zwyczajowi, według którego 
symbolem jest liczba dwana-
ście. Aleksander Brückner 
w słowniku etymologicznym 
języka polskiego pisał, że 
wieczerza chłopska składała 
się z pięciu lub siedmiu po-
traw. Bogatsi, a więc przed-
stawiciele szlachty, przygo-
towywali na świąteczny stół 

dziewięć potraw, natomiast 
arystokraci - jedenaście. 
Siedem to symbol dni tygo-
dnia, zaś dziewięć oznacza 
liczbę chórów anielskich. 
Liczba dwanaście okazała 
się wyjątkiem od reguły, 
jednak jej symbolika jest 
równie ważna - chodzi bo-
wiem o dwunastu aposto-
łów.  

Śpiewanie kolęd  

Po wieczerzy wigilijnej nie 
może zabraknąć wspólnego 
śpiewania kolęd. Pierwsza 
polska kolęda pochodzi 
z roku 1424 - mowa tutaj 
o "Zdrów bądź, królu aniel-
ski". Z XV wieku pochodzi 
również popularna "Anioł 
pasterzom mówił". Zbiory 
kolęd i pastorałek publikowa-

no w książeczkach, zwa-
nych kantyczkami. Naj-
więcej bożonarodzenio-
wych pieśni powstało na 
przełomie XVII i XVIII 
wieku.  

Szopka  
Szopka bożonarodzenio-
wa – makieta lub diorama 
przedstawiająca wyobra-
żenie miejsca narodzin 
Jezusa Chrystusa (stajni, 
jaskini lub groty). W 
każdej szopce znajduje 
się przedstawienie Świę-
tej Rodziny (mały Jezus, 
Maria oraz Józef). 

Pierwszą szopkę stworzył 
święty Franciszek z Asyżu, 
w 1224 roku. Miała ona wy-
miar czysto edukacyjny; przy 
jej pomocy, Franciszek wyja-
śniał wiernym sedno Bożego 
Narodzenia.  

KR, PB 

Ciekawostki świąteczne 



SKŁADNIKI:                                                          
LICZBA PORCJI: 10 
- mąka pszenna (500 g) 
- masło lub margaryna  
(120 g) 
- cukier puder (200 g) 
- płynny miód (200 g) 
- jajko (1 sztuka) 
- soda oczyszczona (1 ły-
żeczka) 
- przyprawa do pierników 
(2 łyżki) 

LUKIER: 
- białko jajka (1 sztuka) 
- cukier puder (200 g) 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Przygotuj stolnicę 
i kuchenną wagę. Odważ 
mąkę, cukier puder, miód 
i masło. 

Wymieszaj na stolnicy 
mąkę z sodą oczyszczoną, 
przyprawą do pierników 
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Kuchnia pachnąca piernikami 

i cukrem 
pudrem, do-
daj tłuszcz 
i posiekaj 
całość 
ostrym no-
żem. Zrób 
dołek i wlej 
do niego 
miód oraz 
jajko. Wyrób 
ciasto. 

Gotowe ciasto rozwałkuj na 
podsypanej mąką stolnicy na 
grubość ok. 3 mm. 

Wykrawaj foremkami do-
wolne kształty i układaj 
pierniczki na blasze, wyło-
żonej papierem do piecze-
nia. Pamiętaj, żeby nie ukła-
dać ich zbyt blisko siebie, bo 
pierniczki podczas pieczenia 
urosną. 

Nagrzej 
piekarnik 
do 180 st. 
i piecz 
pierniki 
przez ok. 
10 minut. 

Przygotuj 
lukier: 
w makutrze 

utrzyj białko z cukrem pu-
drem. Do smaku możesz 
dodać kilka kropel soku 
z cytryny. Żeby zrobić kolo-
rowy lukier, możesz dodać 
do niego odrobinę soku 
jagodowego albo malinowe-
go. 

Jeszcze ciepłe pierniczki 
posmaruj lukrem, możesz je 
też posypać kolorową lub 
czekoladową posypką, 
ozdobić rodzynkami, kan-
dyzowanymi owocami lub 
jadalnymi perełkami. 

Kiedy pierniczki wystygną, 
przełóż je do metalowych 
puszek z pokrywkami, żeby 
zmiękły do Bożego Naro-
dzenia. 

KR 
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Wizyta w zoo: 

- Tato, dlaczego ta gorylica tak 

krzywo na nas patrzy?! 

- Uspokój się, synku, to dopiero 

kasa...  

 

- KOOCHAAANIEEEE! 

- COOO? 

- Wlejesz mi wody? 

- Do malej szklanki czy do du-

żej? 

- Do wanny! 

- A wypijesz tyle?  

 

- Tatusiu, czy ja jestem adop-

towany? 

- Byłeś. Ale cię oddali...  

Zrób to sam 

Humor 


