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W dniu 29 września 2017 r. odbyło się losowanie grup 
tegorocznej edycji Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej, organizo-
wanego dla uczniów Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego 
w Myślenicach. Do rozgrywek zgłosiło się dziewięć zespołów, 
które zostały podzielone na trzy grupy. Zwycięzcy poszczegól-
nych grup zagrają w fazie finałowej turnieju. 

Poniżej prezentujemy zestawienie drużyn w rywalizacji 
grupowej: 

Zespół Kultury Fizycznej 

Witajcie! 

Wracamy po wakacyjnej przerwie z naszym nowym nu-
merem gazetki. Zrobiło się już prawdziwie jesiennie, 
więc i na naszych łamach zagościła na dobre ta pora ro-
ku. Na poprawę humoru zapraszamy do lektury artyku-
łów o naszych sukcesach, o sposobach na jesienną chan-
drę, ale i o ważnych sprawach, jak obchody Międzynaro-
dowego Dnia bez Przemocy.  

Redakcja 

Co w najbliższym  
czasie… 

» Końcem października 
nauczyciele i uczniowie 
wybierają się jak co roku na 
Targi Książki. Polecamy 
każdemu! 

» Na początku listopada 
odbędzie się kolejny już, bo 
XV Turniej Wiedzy o Pa-
tronie Szkoły 

» 13 listopada obchodzić 
będziemy Święto Szkoły. Szkolny Turniej Piłki Nożnej 2017/2018 

Zmiana czasu – 

przestaw zegarek! 

Prace nad tym, by 

pozostawać w czasie 

letnim, trwają, ale na 

razie zmiana czasu nadal 

obowiązuje.  

Zmiana czasu na zimowy 

nastąpi w ostatni week-

end października – 

dokładnie w nocy 

29 października 2017 r. 

W niedzielę przesta-

wiamy czas w zegarkach 

do tyłu – z godziny 3.00 

na 2.00.  



W dniu 16 września br. 
w Porębie na Suchej Polanie 
odbyły się uroczystości upa-
miętniające 73. rocznicę walk 
partyzanckich i późniejszych 
pacyfikacji okolicznych wio-
sek.  

Program zlotu obejmo-
wał mszę św. w intencji par-
tyzantów i poległych za Oj-
czyznę z udziałem pocztów 
sztandarowych, kompanii 
honorowej Wojska Polskie-
go, a następnie Apel Pole-
głych, złożenie wieńców 
i zniczy. 

Za obsługę gastrono-
miczną uroczystości odpo-
wiadali uczniowie naszej 
szkoły: Anna Zagórska 
i Maria Biela z kl. 3TG,  

Śladami walk partyzanckich 
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Karolina Suder i Szymon 
Ruśkowski z kl. 4TG pod 
opieką p. Anny Górlińskiej. 

AG 

Dnia 6 października 2017 
roku odbyła się wycieczka 
klas trzecich do Oświęcimia. 
Dzięki przewodnikom, któ-
rzy nas oprowadzali, mieli-
śmy możliwość poszerzenia 
swojej wiedzy na temat tra-

gedii ludzkiej, jaka rozgry-
wała się na terenie obozu 
w latach 1940-1945. 

Chodząc po obozie, wi-
dzieliśmy wiele „narzędzi” 
służących Niemcom do li-
kwidacji więźniów: szubieni-

cę, krema-
torium, 
małe, wą-
skie cele, 
w których 
na stojąco 
więźniowie 
spędzali 
noce i dnie. 
Widzieli-
śmy rów-
nież celę 
śmierci św. 
Maksymi-

liana Kolbe. Ujrzeliśmy peł-
ne stosy walizek, butów, 
naczyń, które niestety już 
nigdy nie odzyskają swych 
właścicieli... 

W Brzezince natomiast 
przeszliśmy „drogą śmierci”, 
którą kiedyś przemierzało 
tysiące więźniów i była ich 
ostatnią drogą. Przez chwilę, 
w zadumie, zatrzymaliśmy 
się przy ruinach kremato-
rium, słuchając jego historii, 
oraz przy pomniku upamięt-
niającym ofiary tej strasznej 
zbrodni. 

Nawet pogoda płakała 
nad tragedią, która się tam 
kiedyś rozegrała... 

MM 

Ludzie ludziom zgotowali ten los... 



Nasi informatycy na konkursie  
„Mam Zawód. Mam Fantazję” 
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Serdeczne gratulacje dla 
Anny Zagórskiej, uczen-
nicy kl. 3 technikum 
żywienia i usług gastro-
nomicznych, za zajęcie 
I miejsca w III Powiato-
wym Konkursie Cukier-
niczym pod tytułem 
"Tarta owocowa", który 
odbył się 26 październi-
ka w ZSZiO w Sułkowi-
cach. Komisja konkur-
sowa, przyznając za-
szczytne najwyższe miej-
sce, wyróżniła pracę Ani 
za „wyjątkowy i niepo-
wtarzalny orzechowy 
smak tarty i piękne mi-
nimalistyczne róże 
z jabłek”. Uczennicę 
przygotowała do kon-
kursu Anna Górlińska. 
Gratulujemy pasji i ży-
czymy dalszych sukce-
sów! 

GA  

związanymi z tematyką 
wylosowanej firmy. 

W skład jury wchodziły 
następujące osoby: 

» Gabriela Prokocka-Kazek 
– dyrektor Departamentu 
Marki Małopolska Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego 
» Paweł Piątek – Comarch 
SA  oraz nauczyciel infor-
matyki w ZST w Tarnowie 
» Edyta Sonnenberg – Con-
cept Place – agencja marke-
tingu internetowego 

» Marta Kijak-Hałasik – 
inspektor w Departamencie 
Edukacji i Kształcenia Usta-
wicznego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Małopolskiego – sekretarz 
komisji. 

Rywalizacja była zacię-
ta. Wszystkim chłopakom 
jeszcze raz dziękuję za 
uczestnictwo i zapraszam 
oraz zachęcam innych do 
udziału w następnych edy-
cjach tej konkurencji. 

PC 

2 października 2017 roku 
w Zespole Szkół Technicz-
nych im. I. Mościckiego 
w Tarnowie odbył się kon-
kurs „Mam zawód. Mam 
fantazję” – konkurencja I 
„Webmaster to ja!”. Z naszej 
szkoły wzięło w niej udział 
dziesięciu uczniów z techni-
kum informatycznego 
(4 osoby – 4TIa, 4 osoby – 
4TIb i 2 osoby – 3TIb). Do 
konkursu z całej Małopolski 
zakwalifikowało się 30 osób. 
Konkurencja ta składała się 
z dwóch etapów: 

» I etap – opracowanie logo-
typu – uczniowie używali 
gotowych elementów gra-
ficznych dostępnych w pro-
gramie Photoshop lub sami 
rysowali grafikę, 

» II etap – utworzenie strony 
internetowej – uczniowie 
tworzyli stronę internetową, 
w której umieszczali wcze-
śniej utworzone logotypy. 

Uczestnicy mieli specjal-
nie przygotowane stanowiska 
komputerowe, dysponowali 
również krótkim opisem 
firmy oraz kilkoma zdjęciami 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1433-nasi-informatycy-na-konkursie-mam-zawod-mam-fantazje
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1433-nasi-informatycy-na-konkursie-mam-zawod-mam-fantazje


Już czas powiedzieć 
dość wszelkim formom 
przemocy i znęcania się 
fizycznego i psychicznego 
w domu, rodzinie, szkole 
czy instytucji publicznej. 

Przemoc jest zjawiskiem 
szczególnie negatywnym 
w naszym społeczeństwie. 
Ciągle pozostaje niedosta-
tecznie rozpoznane oraz kry-
je się za innymi patologiami 
o charakterze społecznym. 
Bezrobocie, frustracja i alko-
holizm to znakomite pożywki 
do przekroczenia granicy 
przemocy, tak samo zresztą 
jak i nadmierny stres oraz 
życie w biegu. Przemoc do-
mowa jest zjawiskiem 
o niejednorodnym charakte-
rze, może występować cały-
mi latami lub też zupełnie 
incydentalnie. 

Przemoc i agresja wśród 
uczniów mogą wynikać 
z wielu różnych powodów. 
Młodzież poprzez agresję 
może odreagowywać stres, 
frustracje, konflikty w domu, 
niepowodzenia szkolne. 
Agresja może być sposobem 
na zwrócenie na siebie uwa-
gi. Może także wynikać 
z kryzysowych momentów 
w życiu młodego człowieka – 
rozwodu rodziców, śmierci 
kogoś bliskiego itp. Nie ma 
jednej przyczyny przemocy 
w szkole, podobnie jak nie 
ma jednego rodzaju agresji. 
Przemoc szkolna może przy-
bierać różne formy: 

» przemoc fizyczna – 
plucie, kopanie, bicie, zabie-
ranie przedmiotów, wyśmie-
wanie, niszczenie czyjejś 
własności, szarpanie, szczy-
panie, wyrywanie włosów, 
drapanie, wymuszanie pie-
niędzy, przezywanie, popy-
chanie, zamykanie w po-
mieszczeniach, kradzieże, 

» przemoc werbalna – 
wyśmiewanie, przezywanie, 
dokuczanie, nękanie, obraża-
nie, ośmieszanie, straszenie, 
grożenie, wyszydzanie, plot-
kowanie, rozpowszechnianie 
nieprawdziwych informacji 
na czyjś temat, szantażowa-
nie, 

» przemoc pośrednia – 
izolowanie z grupy, wyklu-
czanie, namawianie innych 
do ataków, wykonywanie 
wrogich gestów i min, mani-
pulowanie relacjami w kla-
sie. 

Jeżeli więc doświadczasz 
przemocy w rodzinie lub 
jesteś jej świadkiem albo 
znasz inne osoby, które cier-
pią z tego powodu, nie-
zwłocznie zgłoś się do Ko-
misariatu Policji w rejonie 
Twojego miejsca zamieszka-
nia lub Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Funkcjonariusz 
policji/pracownik socjalny 
poinformuje Cię o sposobach 
i możliwościach rozwiązania 
problemu, pomoże opraco-
wać skuteczny plan działa-
nia, wskaże miejsca, w któ-
rych możesz uzyskać pomoc 

2 października 
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 
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prawną i socjalną, wsparcie 
psychologiczne czy schronie-
nie, a także wypełni Niebieską 
Kartę (która ma na celu m.in. 
zwiększenie bezpieczeństwa 
ofiar przemocy domowej oraz 
rozwijanie ich zdolności samo-
obrony przed przemocą). A to 
wszystko dlatego, że przemoc 
w rodzinie jest przestępstwem. 
A każdy ma prawo zapobiegać 
przestępstwu oraz chronić się 
przed nim! 

 

Ważne telefony: 

801 12 00 02 – Niebieska Li-
nia 

800 12 12 12 – Dziecięcy Te-
lefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka 

22 696 55 50 – telefon  
informacyjno-interwencyjny 
w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka 

116111 – Ogólnopolski Tele-
fon Zaufania dla Dzieci i Mło-
dzieży Fundacji „Dzieci Ni-
czyje” 

Jeżeli jesteś ofiarą lub 
świadkiem przemocy, powia-
dom służby zajmujące się jej 
przeciwdziałaniem! 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Myśle-
nicach tel. 12 272 19 98 

Komisariat Policji w Myśleni-
cach 12 372 92 00 

(Źródło – materiały ze 
strony internetowej szkoły) 
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tłustych produktów mlecz-
nych, rafinowanych olejów, 
słonych przekąsek, alkoholu 
i kofeiny oraz dużej ilości 
słodyczy. Zastosuj lekko-
strawną dietę o odpowiedniej 
kaloryczności, bogatą w kefi-
ry i maślanki, morskie ryby, 
owoce morza, imbir, świeże 
lub gotowane warzywa, świe-
że owoce, produkty pełno-
ziarniste. 

Ćwicz regularnie i uni-
kaj stresu. Codziennie 
przynajmniej przez 30 minut 
gimnastykuj się w domu lub 
rób wycieczki rowerowe. 
Wypróbuj różne techniki 
relaksacyjne, by organizm 
mógł się odprężyć. 

Śpij odpowiednio długo. 
Osłabiona odporność jest 
często wynikiem braku snu, 
czyli brakiem czasu na odpo-

Jak wzmocnić odporność na jesień? 

Nasza naturalna odpor-
ność spada, kiedy zbliża się 
jesień. Zaczynamy odczuwać 
zmęczenie. Koniecznie trze-
ba wówczas pomyśleć o tym, 
co możemy zrobić dla wła-
snego organizmu, by układ 
odpornościowy wydajniej 
pracował i bronił nas przed 
jesiennymi chorobami. 

Preparaty wzmacniają-
ce odporność. Bierz regu-
larnie preparaty witaminowe, 
szczególnie gdy jesteś na 
diecie lub planujesz jakąś 
zastosować. Pamiętaj, że 
jesień nie jest dobrą porą 
roku na bardzo rygorystycz-
ne diety. Jeśli twój jadłospis 
będzie ubogi w witaminy, 
szybko wylądujesz w łóżku 
z temperaturą. Zażywaj także 
preparaty zwierające echina-
ceę. 

Dodawaj czosnek i ce-
bulę do swoich posiłków. 
Nawet gotowany czosnek 
i cebula zachowują swoje 
właściwości antybakteryjne. 
Są one naturalnymi antybio-
tykami. Pamiętaj także 
o kwasie tłuszczowym ome-
ga-3, który znajdziesz 
w morskich rybach, np. 
w tuńczyku. Kwas wzmaga 
produkcję białych krwinek 
i likwiduje szkodliwe bakte-
rie. 

Dieta na odporność. 
Unikaj niezdrowego i wyso-
ko przetworzonego jedzenia. 
Ogranicz spożycie białego 
chleba, białego ryżu, cukru, 
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wiednią regenerację organi-
zmu. Układ odpornościowy 
nie będzie dobrze funkcjono-
wał, gdy człowiek jest ciągle 
niewyspany. Zadbaj o odpo-
wiednią higienę snu. Jeśli 
masz kłopoty z zasypianiem 
spowodowane stresem, pij 
przed zaśnięciem napary 
ziołowe z melisy. 

Pij przynajmniej 1,5 
litra wody. Regularnie pite 
napoje oczyszczają organizm 
z niebezpiecznych toksyn. 

Korzystaj z dobroczyn-
nego działania słońca. Jesie-
nią jeszcze mamy szansę 
cieszyć się słoneczną pogodą 
od czasu do czasu. Promienie 
słoneczne są potrzebne orga-
nizmowi do produkcji wita-
miny D. Poza tym słońce 
działa relaksująco. 

KR 

https://portal.abczdrowie.pl/stres
https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-uklad-odpornosciowy
https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-uklad-odpornosciowy
https://portal.abczdrowie.pl/substancje-wzmacniajace-odpornosc
https://portal.abczdrowie.pl/substancje-wzmacniajace-odpornosc
https://portal.abczdrowie.pl/dieta-na-odpornosc


Tegoroczny Imladris, 
czyli Krakowski Weekend 
z Fantastyką, jak co roku 
odbył się w budynku Gimna-
zjum nr 2 na ulicy Studenc-
kiej 13. Przypadł na okres 13
-15 października. Tym ra-
zem hasłem przewodnim 
było „konwenty jak za sta-
rych lat”. 

Czym w ogóle jest Imla-
dris poza dziwnie brzmiącą 
nazwą siedziby elfów 
z utworów Tolkiena? Jest to 
coroczne spotkanie tzw. 
fantastów, czyli osób lubują-
cych się w tematyce utwo-
rów fantastycznych. W tym 
roku miała miejsce 16 edycja 
tego wydarzenia. Tym razem 
brałem udział w konwencie 
w roli uczestnika. Wchodząc 
do budynku szkoły, w której 
wszystko się odbywało, od 
razu można było zrobić 
szybki research tego, co 
będzie w planach. Rozdawa-
ne były plany budynku wraz 
z grafikiem prelekcji, kon-
kursów i wielu innych atrak-
cji. 

W tym roku rozpoczą-
łem imprezę od prelekcji 
piątkowych. Te cechują się 
dynamizmem, dopracowa-
niem i mniejszą widownią 
w porównaniu z późniejszy-
mi. Pierwszą z nich była 
"Ekologiczna utopia: solar-
punk jako konwencja literac-
ka". Dotyczyła ona wizji 
społeczeństwa, które jest 

oparte o ekologię i w pełni 
inkluzywne, przy czym na-
cisk stawia się na indywidu-
alność. Druga spośród piąt-
kowych prelekcji, której 
wysłuchałem, nosiła tytuł 
"Bohater o tysiącu twarzy – 
o tworzeniu żywych postaci 
w RPG". Przeznaczona była 
zarówno dla graczy, jak i dla 
mistrzów gry, którzy chcieli 
tworzyć postacie odpowiada-
jące realizmowi naszego 
świata. Resztę piątku spędzi-
łem w gamesroomie, który 
zajmował całą salę gimna-
styczną. Było to miejsce, 
gdzie ludzie szybko znajdo-
wali towarzyszy do rozgryw-
ki w ulubione tytuły karciane 
czy planszowe, takie jak 
Talizman, Munchkin i wiele 
innych. 

Następnego dnia, czyli 
w sobotę, punkty programo-
we rozpoczynały się od go-

dziny 10. Ten dzień przezna-
czyłem w znacznej mierze na 
warsztaty. Zaczęło się od 
warsztatów zabawkarskich, 
które prowadziła Wiewiórka. 
Polegały one na wyszywaniu 
pluszowych zwierzątek. 
Wpierw pokazywała projekty 
i techniki szycia, by następ-
nie rozdać wszystkim mate-
riały. Każdy na koniec zajęć 
wychodził z sali z własno-
ręcznie zrobioną zabawką, 
którą powinno się nazwać 
i kochać. Idąc korytarzem po 
zakończeniu warsztatów, 
natrafiłem na pana Andrzeja 
Pilipiuka, który rozdając 
autografy, opowiadał zgro-
madzonym ciekawe rzeczy. 
Na tyle ciekawe, że utworzył 
się dość spory krąg, z zainte-
resowaniem wsłuchujący się 
w jego słowa. 

Około godziny 16 uda-
łem się na warsztaty pod 

Imladris 2017 – relacja z konwentu 
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tytułem "Pracownia nerdow-
skiej biżuterii", gdzie z po-
mocą Pat w ciągu godziny 
udało mi się własnoręcznie 
wykonać inspirowaną realia-
mi klasycznych gier RPG 
buteleczkę z tajemniczą, 
fioletową substancją. Po 
zakończeniu tych zajęć nie 
rozstałem się jeszcze z Pat, 
gdyż zaraz po nich prowadzi-
ła kolejne, o nazwie "Czaszki 
tuszem, kawą i wybielaczem 
malowane". Przedstawiła na 
nich, jak drogą edukacji do-
szła do zadziwiającej kon-
cepcji tworzenia prac arty-
stycznych. Były to moje 
ostatnie warsztaty na tym 
konwencie. 

Końcową prelekcją tego 
dnia była "Symbolika kruka 
w wierzeniach różnych kul-
tur", na tyle obszerna, że 
wyczerpała tę tematykę. Fi-
nalny etap sobotniego wie-
czoru stanowiło rokroczne 
"Barbarzyńskie karaoke", 
poprowadzone przez lud 
Barbarzyńców z południa. 

Niedzielę, czyli ostatni 
dzień konwentu, rozpoczą-
łem od spotkania z nowo 
napotkanymi i znanymi mi 
już wcześniej ludźmi przy 
grach planszowych na sali 
gimnastycznej. Po kilku par-
tyjkach udałem się do sleep-
roomu, by się spakować. 
O godzinie 14 udałem się na 
ostatnią konwentową prelek-
cję, zatytułowaną "Fanta-
styczna Kartografia, czyli 
magia map", którą prowadzi-
ła Ryuumei. Mówiła ona 

o tym, jak tworzy się mapy, 
czym się charakteryzują 
i jakie kardynalne błędy po-
pełniają autorzy. 

Po zakończeniu tego 
punktu programu ludzie za-
częli się rozchodzić do do-
mów. Jako że Imladris to nie 
tylko wydarzenie kulturalne, 
ale i spotkanie rodziny fanta-
stów, nie obyło się bez dłu-
gich pożegnań i zapewnień 
o spotkaniu się na następnej 
edycji. Po powrocie do do-
mów uczestnicy zapewne 
doznali jeszcze większej 
radości w związku z powia-
domieniem, które zapowie-
działo już Imladris 2018 wraz 
z dokładną datą. 

Podsumowując, Krakow-
ski Weekend z Fantastyką 
jest bardzo ciekawą i poucza-
jącą odskocznią od zwyczaj-
nego życia współczesnego 
człowieka. Klimat spotkania 
nie jest sztywny i jedno-
znacznie nakierunkowany, 
lecz luźny i otwarty, a osoby 
przebywające na terenie Im-
ladrisu nie czują się jak na 
firmowym bankiecie, ale 
jakby brali udział w zgroma-
dzeniu rodzinnym. Konwen-
towicze są jedną wielką fami-
lią, która przyjmuje wszyst-
kich z otwartymi ramionami. 
Do zobaczenia następnym 
razem! 

Autor, uczestnik konwentu 
Imladris: Michał "Miska" Kazanecki 

Korektor, posiadacz licencji na 

śmianie się z błędów językowych 

autora: Dawid „Gandalf” Biały  

Victor Dixen 
Fobos 
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Jest ich dwanaście, jak 
dwanaście godzin, jak dwa-
naście miesięcy. Każdy inny, 
każdy skrywający tajemnice. 
Razem wyruszają na wypra-
wę na czerwoną planetę –
Marsa. Sześć uczestniczek 
z jednej strony i sześć 
uczestników z drugiej stro-
ny.... Razem muszą stawić 
czoło nowemu światu. Ich 
misja jest skazana na poraż-
kę, a jednak muszą walczyć. 
Czy uda im się ocalić sa-
mych siebie? Czym jest plan 
Noego? I jak przystosują się 
do mieszkania na czerwonej 
planecie?  

Pasjonująca historia 
o nadziei i poświęceniu, 
o wyborze decyzji i ich kon-
sekwencjach, a także o oszu-
kaniu przez świat dorosłych. 

MM 



W 2017 roku równonoc 
jesienna i początek astro-
nomicznej jesieni nastąpi 
w piątek, 22 września 
o godzinie 22.02. 

Równonoc jesienna na 
danej półkuli ziemskiej – 
północnej lub południowej –  

jest to równon-
oc, po 

nastąpieniu 
której Słońce 

przez pół roku 
będzie 

oświetlać 
słabiej tę 

półkulę, a moc-
niej półkulę 

drugą. Moment 
równonocy 

jesiennej 
wyznacza na 
danej półkuli 

początek astronomicznej 
jesieni, która trwa do chwili 

przesilenia zimowego. 

Od pierwszego dnia 
jesieni astronomicznej, czyli 
22.09.2017 r., dni będą coraz 
krótsze, a noce coraz dłuższe. 

Data pierwszego dnia 

jesieni kalendarzowej jest 

stała. Jesień kalendarzowa 

zaczyna się zawsze 23.09. 

Natomiast astronomiczna 

jesień nie zawsze wypada tak 

samo. Czasami jest jeden 

dzień różnicy między datą 

jesieni kalendarzowej 

i jesieni astronomicznej, 

jednak zdarza się, że daty te 

się pokrywają. Tak będzie 

np. w 2018 i 2019 roku, 

a potem w 2022 i 2023 roku 

(kalendarzowa i astro-

nomiczna jesień rozpocznie 

się wówczas tego samego 

dnia – 23 września). 

PB 

 

Jesień, ach to ty…! 
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Dlaczego ptaki 
odlatują na zimę do 
ciepłych krajów? 

Główną przyczyną 
ptasich odlotów jest brak 
możliwości zdobycia pokar-
mu. Owady czy pająki, 
którymi żywi się wiele 
ptaków, na czas zimy ukry-
wają się w różnych zaka-
markach. Brakuje także 
nasion i owoców. Dlatego 
tak ważne jest dokarmianie 
tych ptaków, które pozostają 
w Polsce. 

Skąd ptaki wiedzą, że 

czas już odlatywać do 

ciepłych krajów? 

Na decyzję o terminie 

odlotu ptaków wpływa brak 

możliwości 

zdobycia pokar-

mu i niska tem-

peratura 

powietrza. 

Jednak 

największą rolę 

odgrywa 

prawdopodob-

nie długośc dnia. Im bliżej 

zimy, tym dni stają się krót-

sze. Zmiany te ptaki odczują 

podobnie, jak my kalendarz. 

 

PB 

Pytania i odpowiedzi 
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Dekoracje 
jesienne 

Dynie od wielu lat cie-
szą się niesłabnącą popular-
nością. Ich wielkie, pękate, 
pomarańczowe owoce do-
starczają wartościowego 
i smacznego miąższu, który 
idealnie nadaje się do prze-
tworów i dań obiadowych, 
zup, a nawet deserów. 

Od niedawna coraz 
większym zainteresowaniem 
cieszą się też dynie ozdobne, 
wyprowadzone najczęściej 
od dyni zwyczajnej (łac. 
Cucurbita pepo) i dyni ol-
brzymiej (Cucurbita maxi-
ma) lub ich mieszańców 
z dynią piżmową (Cucurbita 

moschata) i dynią figolistną 
(Cucurbita ficifolia). 

Dynie ozdobne zaska-
kują różnorodnością kształ-
tów i barw, przybierając 
formę jabłek, gruszek, kape-
luszy, turbanów, grzybków, 
dysków czy pękatych bute-
lek. Ich skórka może być 
żółta, zielona, pomarańczo-
wa, czerwona lub kremowa, 
często również pokryta cęt-
kami, plamkami lub smugami 
w kontrastowym kolorze. 
Powierzchnia skórki rzadko 
jest gładka, gdyż zwykle 
zdobią ją wgłębienia, bruzdy, 
żebrowania, wypustki lub 
brodawki. 

Dynie – różnorodność kształtów i barw 

Ze względu na kształt 
owoców wyróżniono kilka 
form i grup odmianowych 
dyń ozdobnych, jak np.: 

» turbaniformis (owoce po-
dobne do turbanu), 

» parvifructina (owoce małe, 
okrągłe), 

» hubbardina (owoce posia-
dające liczne brodawki), 

» citrullina (owoce butelko-
wate), 

» piriformis (owoce grusz-
kowate), 

» patissonina (owoce spłasz-
czone, o dyskowatym kształ-
cie).   

KR 

http://www.wymarzonyogrod.pl/tagi/dynia,5800/
http://www.wymarzonyogrod.pl/rok-w-ogrodzie/jesien-w-ogrodzie/przetwory-i-dania-z-dyni-co-mozna-zrobic-z-dyni-czy-dynie-mozna-mrozic,49_3124.html
http://www.wymarzonyogrod.pl/rok-w-ogrodzie/jesien-w-ogrodzie/przetwory-i-dania-z-dyni-co-mozna-zrobic-z-dyni-czy-dynie-mozna-mrozic,49_3124.html
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/warzywa/dynia-zwyczajna,17_1099/
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Przygotowanie: 

1. Miękkie masło utrzyj 

z cukrem. Cały czas uciera-

jąc, dodawaj po jednym 

jajku. Mąkę wymieszaj 

z cynamonem i proszkiem 

do pieczenia. Dodaj do masy 

jajeczno-maślanej. Wlej sok 

pomarańczowy. 

2. Jabłka obierz i pokrój 

w dużą kostkę. Razem 

z rodzynkami dodaj do 

ciasta. Okrągłą foremkę 

z kominkiem wysmaruj 

masłem i wysyp mąką. Nałóż 

ciasto, wyrównaj powi-

erzchnię i piecz 40 minut 

w temp. 190 stopni. Wyjmij 

z foremki, ostudź, posyp 

cukrem pudrem. 

RACUCHY DYNIOWE 

Składniki: 

1 szkl. dyni startej na tarce 

z małymi oczkami 

3 łyżki kefiru 

jajko  

1 szklanka mąki 

sól, cukier 

łyżeczka proszku do      

pieczenia 

olej  

cukier puder  

Przygotowanie: 

 Mieszamy dynię, jajko, 

kefir, szczyptę soli i cukru. 

Wsypujemy mąkę 

z proszkiem i wyrabiamy 

gładkie ciasto. Nabieramy 

niewielkie porcje i rumie-

nimy z obu stron na rozgrza-

nym oleju. Placki z dyni 

lekko studzimy i oprószamy 

cukrem pudrem. 

PB, red. 
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CYNAMONOWE 
CIASTO Z JABŁKAMI 

Składniki: 

2 duże jabłka 

20 dag masła 

20 dag cukru 

20 dag mąki 

3 jajka 

1,5 łyżeczki proszku do 
pieczenia 

3 łyżki wyciśniętego soku 
z pomarańczy 

łyżeczka cynamonu 

2 łyżki dużych rodzynek 

masło i mąka do formy 

cukier puder 

Przepisy ze szkolnej kuchni 
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Przepisy ze szkolnej kuchni 
CIASTO DYNIOWE 

 
Składniki:  

 250 g (250 ml) puree z pieczonej dyni 

 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 200 g masła 

 1 szklanka cukru 

 1 opakowanie cukru wanilinowego lub 

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

 3 jajka, oddzielnie żółtka od białek 

 skórka starta z 2 mandarynek 
Polewa: 
50 g białej czekolady lub 5 łyżek cukru pudru lub 3 łyżki 
dżemu pomarańczowego lub mandarynkowego 

i wymieszać. Odstawić 
z ognia. 
Mus z dyni włożyć do miski, 
dodać skórkę z mandarynki 
i wlać roztopione masło 
z cukrem, wymieszać, ostu-
dzić. Odłożyć pół szklanki 
otrzymanej masy na polewę. 
Do reszty dodać żółtka 
i wymieszać. Następnie do-
dać przesianą mąkę z prosz-
kiem i znów wymieszać na 
jednolitą masę. 
Białka ubić na idealnie 
sztywną pianę i dodać do 
masy, bardzo delikatnie wy-
mieszać łyżką. 
Masę wyłożyć do tortownicy. 
Wstawić do nagrzanego pie-
karnika i piec przez ok. 40-45 
minut. Wyjąć z piekarnika 
i ostudzić. 

 
Polewa: do odłożonej masy 
dodać roztopioną czekoladę 
lub cukier puder lub dżem 
pomarańczowy, wymieszać. 
Polać po cieście, gdy będzie 
już ostudzone. 

KR 

PRZYGOTOWANIE: 
Tortownicę o średnicy 23-24 
cm posmarować masłem, 
spód wyłożyć papierem do 
pieczenia. Przygotować pu-
ree z dyni. Piekarnik nagrzać 
do 180 stopni C. Mąkę prze-
siać do miski razem z prosz-

kiem do pieczenia, wymie-
szać, odłożyć. 
Do garnka włożyć pokrojone 
na kawałeczki masło, rozto-
pić na małym ogniu co chwi-
lę mieszając (nie podgrzewać 
za mocno). Dodać cukier 
oraz cukier wanilinowy 



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 

Cztery minuty – tylko 
tyle wystarczy, aby 
wszystko się skompliko-
wało. Cztery minuty to 
przecież nie tak dużo... 
Cztery minuty mogą zmie-
nić Twój dzień, wywrócić 
go o 180 stopni. Kiedy 
wstrzymasz powietrze, 
tylko cztery minuty dzielą 
Cię od śmierci... To tylko 
240 sekund Twojego ży-
cia, z pozoru nic wielkie-
go... 

Hadley spóźniła się 
cztery minuty na samolot, 
który miał ją zawieźć na 
drugi ślub ojca w Londy-
nie. Bezradna patrzy, jak  
samolot odlatuje bez 
niej...  

Jednak los się do niej 
uśmiecha. Podczas póź-

niejszego lotu na miejscu 
pasażera obok stawia 
Olivera, który również 
leci do Londynu. Swoją 
rozmową stara się zagłu-
szyć lęk Hadley przed 
klaustrofobią...  

Ale kiedy lądują na 
lotnisku, los znowu pod-
kłada im kłody pod nogi... 
Czy Hadley pogodzi się 
z nową sytuacją ojca? Jak 
potoczą się losy jej 
i Olivera?  Zbiegi okolicz-
ności i dziwne przypadki 
odgrywają wielką rolę w 
tej powieści. A czy Ty  
pozwolisz, aby historia, 
która dzieje się w ciągu 24 
godzin, pochłonęła Cię 
bez opamiętania?  

MM 

Redakcja: 
Paulina Bargieł, Monika Machał, 

Karolina Radoń, Michał Kazanecki. 
 

Opiekunowie merytoryczni: 
 Elżbieta Górecka  
i Arleta Garbień 

Jennifer E. Smith  
Serce w chmurach 

Krystyna Sylwestrzak 
"Jesień" 

Jesień drzew koronom 
Zdejmuje zieloność, 
A nakłada złoto. 
Noszą je dostojnie, 
Czekając spokojnie, 
Aż nadejdą słoty. 
A co będzie potem? 
Wiatr zdejmie pozłotę, 
Mróz posrebrzy szronem. 
Osiwiałe drzewa 
Zaczną cicho ziewać, 
Do snu głowy skłonią... 


