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Witajcie! 

Nowy rok szkolny – nowe 

wyzwania, nowe możliwości, 

nowe problemy?... Oby nie ;) 

Przed nami dziesięć miesięcy 

wytężonej pracy. W najnow-

szym numerze informujemy 

Was o ostatnich wydarze-

niach w szkole, mamy też 

porady, jak przeżyć nadcho-

dzącą jesień oraz inne cieka-

we artykuły. Nieustannie 

zachęcamy też do podejmo-

wania współpracy z naszą 

gazetką :) Miłej lektury! 

Redakcja 

2 września bezpowrotnie 

skończyły się wakacje i wró-

ciliśmy w mury szkolne, aby 

podjąć naukę. Nowy rok 

szkolny rozpoczęliśmy trady-

cyjną mszą w kościele św. 

Brata Alberta w Myśleni-

cach, a następnie spotkaliśmy 

się wszyscy na hali widowi-

skowo-sportowej. Naszym 

gościem był w tym roku 

starosta powiatu myślenickie-

go Józef Tomal. Zebranych 

przywitał dyrektor Jerzy 

Cachel. W swoim przemó-

wieniu podkreślił wielkie 

szanse, ale  i trudności, które 

w tym roku stoją przed szko-

łą.  

Wszystkim uczniom 

i nauczycielom życzymy 

samych sukcesów w nadcho-

dzącym roku szkolnym!  

(red.) 

Witamy nowy rok szkolny 



Nauczyciel jest jednym 

z najstarszych zawodów. Był 

rozumiany w starożytnej 

Grecji jako „prowadzący 

chłopców”. W tych czasach 

w szkole Sokratesa stanowi-

sko nauczyciela cieszyło się 

większym szacunkiem niż 

rodzice. Od tamtych czasów 

szkolnictwo i rola nauczycie-

la ciągle się zmieniały, lecz 

zawsze powinnością nauczy-

ciela było kształtowanie mło-

dego pokolenia, aby było 

przygotowane do funkcjono-

wania w społeczeństwie. 

Dzień Nauczyciela ob-

chodzony w Polsce upamięt-

nia rocznicę powstania Ko-

misji Edukacji Narodowej, 

która została utworzona 

z inicjatywy króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 

i zrealizowana przez Sejm 

Rozbiorowy w dniu 14 paź-

dziernika 1773 roku. W 1972 

roku wprowadzono Dzień 

Nauczyciela, który przypadał 

w rocznicę powołania Komi-

sji Edukacji Narodowej, czyli 

14 października. 

Międzynarodowy Dzień 

Nauczyciela obchodzi się 

natomiast 5 października 

i upamiętnia on podpisanie 

w 1966 roku „Rekomendacji 

w sprawie statusu nauczycie-

la”, opracowanej przez UNE-

SCO i Międzynarodową 

Organizację Pracy (MOP). 

Dzień Nauczyciela nie 

jest dniem wolnym od pracy, 

lecz bardzo często jest dniem 

wolnym od zajęć lekcyjnych 

(wszystko zależy do dyrek-

cji). Tego dnia organizowane 

są akademie, które przypomi-

nają o tym dniu i jego pocho-

dzeniu. 

GŻ 

Dzień Edukacji Narodowej 
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– Wychowanie, kolego, 

sprawa arcyważna! 

– Tak jest, dyrektorze, zaraz 

się poświęcę, 

tylko stopnie podliczę, ujmę 

statystycznie, 

przeciętną wyszczególnię, 

sprocentuję frekwencję, 

arkusze ocen sprawdzę, 

uzupełnię luki, 

wycieczki zaplanuję, 

w diagram to uchwycę, 

obstaluję autokar, noclegi, 

stołówki, 

wniosek złożę w dyrekcji, 

gdy koszty podliczę. 

Świadectwa w mig wysta-

wię, sporządzę odpisy, 

opinie zredaguję, metryki 

posprawdzam, 

zdjęcia ponaklejam, prze-

śledzę przepisy, 

inwenturę odbędę, zubytku-

ję braki, 

porównam z księgą główną, 

dodam ekspertyzę, 

wyzłomuję starocie, poupy-

cham w paki, 

na zastępstwa polecę, spo-

łecznie podziałam, 

referat przygotuję na ważne 

zebranie 

i już bez żadnych przeszkód 

zajmę się wychowaniem. 

 

 

(wiersz nieznanego autora, 

znaleziony w sieci) 
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Nagrodzeni, wyróżnieni…  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na-

uczycielka naszej szkoły Patrycja Chole-

wa otrzymała nagrodę Starosty Myśle-

nickiego. To nagroda za szczególne 

osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej oraz zaan-

gażowanie w rozwój edukacji, podno-

szenie jakości oświaty w naszym powie-

cie i trud wkładany w wychowanie mło-

dzieży. 

Nagrodę Burmistrza Myślenic za szcze-

gólne osiągnięcia naukowe w roku 

szkolnym 2018/2019 w ramach Fundu-

szu Promowania Wybitnie Uzdolnio-

nych Uczniów przez Gminę Myślenice 

otrzymał Radosław Święch, absolwent 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśleni-

cach, a obecnie uczeń naszej szkoły. 

Gratulujemy! 



Bezpieczne bankowanie 

14 września na Suchej 

Polanie odbyły się uroczy-

stości upamiętniające 75. 

rocznicę walk partyzanckich. 

Program zlotu obejmował 

mszę św. w intencji party-

zantów i poległych za Ojczy-

znę, Apel Poległych, złoże-

nie wieńców i rekonstrukcję 

historyczną bitwy partyzanc-

kiej. 

Za obsługę gastrono-

miczną uroczystości odpo-

wiadali uczniowie naszej 

szkoły: Aneta Machał i Mag-

dalena Ryś z kl. 3TG, Kamil 

Biedka z kl. 2TG, a także 

absolwentka technikum ży-

wienia i usług gastronomicz-

nych Karolina Suder. 

GA 

XXIX Małopolski Zlot Szlakami 

Walk Partyzanckich 
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Uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w spotkaniu 

z pracownikami PKO Banku 

Polskiego w ramach lekcji 

pod nazwą „Bezpieczne 

bankowanie”. Celem tej 

inicjatywy edukacyjnej jest 

uczulenie uczniów na zagro-

żenia w sieci i przedstawie-

nie zabezpieczeń bankowa-

nia on-line. Dyrektor Od-

działu 1 w Myślenicach 

Agnieszka Adamus zwróciła 

uwagę na 10 zasad cyberbez-

pieczeństwa: 

 

1. Nie otwieraj załączników 

z niepewnych źródeł i nie 

przez publiczne, niezabezpie-

czone wi-fi. 

8. Nie loguj się do bankowo-

ści elektronicznej na urządze-

niach publicznie dostępnych. 

9. Czytaj treść SMS przed 

potwierdzeniem. 

10. Nie podłączaj zewnętrz-

nych nośników danych do 

swojego urządzenia, jeśli nie 

masz co do nich pewności 

 

Tematyka spotkania wpisuje 

się w realizację Programu 

Wychowawczo-Profilakty-

cznego. 

 

DM 

klikaj w podejrzane linki. 

2. Sprawdzaj adresy stron 

www, na których się logu-

jesz, a także certyfikaty. 

3. Regularnie aktualizuj 

urządzenia i oprogramowa-

nie na telefonie i kompute-

rze. 

4. Twórz skomplikowane 

hasła. 

5. Nie używaj tego samego 

hasła do różnych kont i uni-

kaj zapisywania haseł. 

6. Nie podawaj swoich logi-

nów i haseł innym osobom. 

7. Do bankowości interneto-

wej i mobilnej nie loguj się 



 

kała na nas smaczna kola-

cja, a wieczorem zorgani-

zowaliśmy wspólne ogni-

sko. 

Trzeci dzień rozpoczę-

liśmy rejsem po Solinie, 

gdzie podziwialiśmy pięk-

no Jeziora Solińskiego oraz 

panoramę bieszczadzkich 

gór, następnie zwiedzili-

śmy Lesko i ze smutkiem 

w oczach udaliśmy się do 

autokaru. 

Była to bardzo udana 

wycieczka i z pewnością 

zapamiętamy ją na długo. 

KB 

Piękne Bieszczady 

W dniach 11-13 września 

uczniowie Zespołu Szkół im. 

A. Średniawskiego uczestni-

czyli w trzydniowej wyciecz-

ce z opiekunami: K. Birn-

baum, A. Szymoniak, D. 

Walas i D. Radoń. Planując 

wycieczkę w Bieszczady, 

zamówiliśmy również piękną 

pogodę – słoneczko towarzy-

szyło nam każdego dnia. 

Z Myślenic wyjechali-

śmy o 6.00 rano. Koło godz. 

11.00 dotarliśmy na miejsce, 

gdzie spotkaliśmy się z panią 

przewodnik. Szlakiem żół-

tym Połoniną Wetlińską 

przeszliśmy do Schroniska 

Chatka Puchatka. Wszyscy 

byliśmy oczarowani krajo-

brazem. Po krótkim odpo-

czynku zeszliśmy do Brze-

gów Górnych, skąd udaliśmy 

się do naszego miejsca za-

kwaterowania. Kolejną atrak-

cją tego dnia była zapora 

solińska, która jest najwięk-

szą budowlą hydrotechniczną 

w Polsce. 

Kolejny dzień spędzili-

śmy w Przemyślu i Krasiczy-

nie, gdzie na spacer po zam-

ku zabrał nas przewodnik 

i w sposób niezwykle fascy-

nujący opowiedział historię 

tego miejsca. Następnie uda-

liśmy się do Arłamowa. Nie-

samowite wrażenie zrobiły 

na nas obiekty sportowe. 

Zmęczeni udaliśmy się do 

hotelu w Solinie, gdzie cze-
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Okres jesienno-zimowy, 

w którym jesteśmy, sprzyja 

bardzo wielu infekcjom. 

Powodowane są one przez 

osłabiony układ 

odpornościowy, któ-

ry z bakteriami czy 

wirusami po prostu 

sobie nie radzi. War-

to wspomóc wtedy 

nasz organizm natu-

ralnymi witaminami.  

Najpopularniej-

szą witaminą, która 

kojarzy nam się 

z odpornością, jest 

kwas askorbinowy, 

inaczej witamina C. 

Wbrew ogólnym 

przekonaniom naj-

więcej witaminy C 

znajduje się w po-

rzeczkach, pietrusz-

ce, kiszonkach, a dopiero 

później w cytrusach.  

Witamina D, zwana 

„witaminą słońca” – podnosi 

odporność, wzmacnia kości, 

dobrze działa na system ner-

wowy i serce, wzmacnia 

skórę, łagodzi stany zapalne, 

reguluje poziom cukru we 

krwi.  

Witaminy A i E – wita-

mina A zwiększa odporność 

organizmu na choroby, 

przede wszystkim dróg odde-

chowych. Jest ważna dla 

zmysłu wzroku i prawidło-
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wego wyglądu skóry. Obie 

witaminy są przeciwutlenia-

czami, chroniącymi orga-

nizm przed przedwczesnym 

starzeniem się. Witamina E 

działa również przeciwza-

krzepowo i wpływa na wy-

dolność mięśni. Witamina A 

znajduje się w podrobach, 

mięsie, mleku, marchwi, 

szpinaku, czerwonej papry-

ce. Witamina E występuje 

w oleju słonecznikowym, 

rzepakowym, orzechach, 

papryce zielonej, rybach  

i w owocach.  

Również bardzo pomoc-

ne w walce z infekcjami są 

mikroelementy takie jak 

cynk, który chroni przed 

Łapiemy odporność  

– czyli słów kilka o witaminie C 

infekcjami, wzmacnia odpor-

ność, łagodzi pierwsze obja-

wy przeziębienia (kaszel, 

katar, chrypkę). Cynk można 

znaleźć w kaszy gry-

czanej, czosnku, 

orzechach, słoneczni-

ku, fasoli, kapuście.  

Magnez potrzebny 

jest do wytwarzania 

energii, niezbędnej 

we wszystkich proce-

sach życiowych. 

Magnez zwiększa 

sprawność działania 

układu immunolo-

gicznego i skraca 

czas choroby.  

A oto sposób na za-

pewnienie sobie do-

brej odporności – 

koktajle, czyli bomby 

witaminowe. Oto 

przepis na jedną z nich : 

• ananas świeży   

(ok. 150 g) 

• 1 pomarańcza   

(ok. 200 g) 

• 1 jabłko (ok. 150 g) 

• imbir świeży (ok. 2 cm) 

• mały pęczek natki pie-

truszki. 

Ze wszystkich składników 

wycisnąć sok lub zblendować. 

WK 
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Czas na 

planszówki 

Jak wszyscy zauważyli-

śmy, a raczej poczuliśmy, 

zmienia nam się pora roku. 

Nie da się ukryć, że ciepłe, 

wakacyjne dni mamy już za 

sobą. Termometr pokazuje 

coraz niższą temperaturę, 

a pogoda nie zachęca do 

wychodzenia z domu. Taka 

jesienna perspektywa buduje 

klimat, który zdecydowanie 

sprzyja wspólnemu spędza-

niu czasu w ciepłych do-

mach, w gronie przyjaciół 

i bliskich. 

Świetną rozrywką na 

z dnia na dzień dłuższe wie-

czory okazują się gry plan-

szowe! Jest to idealny sposób 

zacieśniania więzi między 

sobą i integracji. Myślę, że 

razem spędzony czas docenią 

wszyscy, a kiedyś będzie 

pięknym wspomnieniem. 

W zabawę mogą zaangażo-

wać się osoby we właściwie 

każdym wieku, co sprawia, 

że to rozwiązanie sprawdza 

się w prawie każdych oko-

licznościach. Z własnych 

doświadczeń mogę powie-

dzieć, że gry te naprawdę 

dają radę, a co więcej, znam 

kilka, które mogę z całego 

serca polecić! 

Jedną z nich jest „Kto 

drugi ten lepszy”, nie wyma-

gająca zbyt dużej koncentra-

cji ani umiejętności gra, któ-

ra mi się bardzo spodobała. 

Inna propozycja to „Dobble” 

– gra zręcznościowa, która 

testuje naszą spostrzegaw-

czość. Jest przy niej mnó-

stwo śmiechu, ale i lekki 

dreszczyk emocji. Na dłuższe 

posiedzenia warto wygodnie 

zająć miejsce przy „Euro-

businessie”, czyli jednej 

z najbardziej popularnych 

gier biznesowych lub zaopa-

trzyć się w więcej wariantów 

rozrywki i grać na zmianę 

w różne planszówki. Szcze-

rze zachęcam do takiej formy 

spędzania czasu, bo zdecydo-

wanie warto, a zmarnowany 

na nudę czas już się nigdy 

nie wróci! 

AZ 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Fundacja Roz-

woju Informatyki oraz Ko-

mitet Główny Olimpiady 

Informatycznej serdecznie 

zapraszają uczniów do startu 

w XXVII Olimpiadzie Infor-

matycznej. 

Olimpiada przeznaczona 

jest dla uczniów szkół po-

nadpodstawowych uzdolnio-

nych informatycznie i służy 

rozwijaniu ich wiedzy 

i umiejętności w zakresie 

kluczowych kompetencji 

informatycznych, jakimi są 

układanie algorytmów 

i programowanie. 

Szczegóły dostępne są 

na stronie https://www. 

oi.edu.pl/. 

XXVII Olimpiada 

Informatyczna 



23.09 – pierwszy dzień 

jesieni!  

Mimo że jesienią pogoda 

nie zawsze dopisuje i często 

trafiają się deszczowe, de-

presyjne i nostalgiczne dni, 

to jest to bardzo kolorowa 

pora roku, głównie ze wzglę-

du na kolorowe liście. Jed-

nakże każdy szary dzień 

możemy pokolorować naszą 

stylizacją. Poniżej przedsta-

wię Wam krótki opis naj-

modniejszych tej jesieni 

kolorów. 

N E O N Y 

Cytryna, limonka, oranż, 

fuksja – te cztery kolory 

zostały wybrane jako kolory 

jesieni, mimo że mogłyby 

się kojarzyć tylko z latem! 

Projektanci zalecają, by 

nosić kolory solo lub mikso-

wać je ze sobą, tworząc wie-

lobarwne połączenia.  

CZERWONY PIEPRZ 

Nasycona czerwień to 

jeden z typowych kolorów 

jesiennych. Ognisty, seksow-

ny, przyciągający uwagę. 

Doskonały wybór na wie-

czór, np. na randkę z uko-

chanym. 

MERLOT 

Odcień czerwonego wina 

to kolejny pożądany kolor tej 

jesieni. Jest zmysłowy, lecz 

subtelniejszy od ognistej 

czerwieni. Pasuje każdej 

kobiecie, niezależnie od wie-

ku. Łączmy go z innymi 

eleganckimi kolorami takimi 

jak czerń, głęboka zieleń czy 

granat. 

ORZECHOWY 

Jasny lub ciemny, lecz 

zawsze ciepły odcień. Brąz, 

bo o nim mowa, jesienią jest 

niezbędnym kolorem naszych 

stylizacji. Wełniane lub dzia-

ninowe płaszcze w tym kolo-

rze to tegoroczny hit. Kolor 

idealny do stylizacji na je-

sienne sesje zdjęciowe. 

POM ARAŃCZOWY 

I ŻÓŁTY 

Jedno jest pewne, w tym 

sezonie musisz mieć coś 

pomarańczowego lub ciem-

nożółtego. W sklepach jak 

i na ulicach łatwo możemy 

zauważyć, że te dwa ciepłe 

kolory to totalny hit jesieni 

2019. To definitywnie ideal-

ne kolory na jesień.  

ZIELONY 

Bez wątpienia jeden 

z bardziej modnych kolorów 

sezonu jesiennego! Intensyw-

na, głęboka zieleń w odcieniu 

choinkowym/eden to absolut-

ny hit nadchodzących miesię-

cy. Najlepiej prezentuje się 

w wydaniu wieczorowym 

w połączeniach z wysokiej 

jakości tkaninami, np. jedwa-

biem, jednakże projektanci 

nie mogą od niej oderwać 

wzroku, gdy pojawia się 

w towarzystwie błysku, 

frędzli, a także – futrzanych 

kołnierzy. 

Nie bójmy się nosić kolo-

rów zwłaszcza jesienią. Po-

zwólmy sobie na odrobinę 

szaleństwa w tę czasem nie-

przyjemną porę roku. Gwa-

rantuję, że każdy zwróci na 

Was uwagę, jeśli będziecie 

odważnie dobierać kolory! 

NM 

Modne kolory 
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Informujemy, że od 

7 października do od-

wołania biblioteka 

szkolna będzie za-

mknięta z powodu 

skontrum. W związku 

z tym prosimy o wcze-

śniejsze wypożyczenie 

wszystkich potrzeb-

nych materiałów. 

Przewidywany czas 

zamknięcia biblioteki 

wynosi ok. 4 tygodni.  

 



Choć wywodzi się z Ir-

landii, święto to popularne 

jest przede wszystkim 

w kręgu kultury angloamery-

kańskiej. Halloween zdoby-

wa coraz więcej zwolenni-

ków w różnych częściach 

świata. Przekonajmy się, 

jakie ciekawe zwyczaje 

związane z tym świętem 

obchodzą obywatele 

niektórych krajów.  

Irlandia 

Tu się wszystko za-

częło. Biedni Irlandczycy 

zapoczątkowali chodze-

nie po domach bogatych, 

prosząc o jedzenie lub pienią-

dze, dziś króluje zwyczaj 

organizowania imprez i prze-

bieranie się w kostiumy. 

Piecze się również bogate 

w składniki owocowe ciasto 

zwane „barmbrack”. W trak-

cie pieczenia wrzuca się do 

niego pierścionek. Według 

tradycji ten, kto go znajdzie 

w trakcie jedzenia, w kolej-

nym roku znajdzie miłość. 

Meksyk 

Meksykanie celebrują 

śmierć poprzez stawianie 

w swoich domach ołtarzy 

udekorowanych kwiatami 

i świecami, a także ulubiony-

mi potrawami bliskich zmar-

łych. Oprócz tego śmierć 

honorowana jest przez festi-

wale czy huczne celebracje. 

Jest to połączenie stylu laty-

noamerykańskiego z chrze-

ścijaństwem, które do Ame-

ryki Południowej i Łacińskiej 

sprowadzone zostało przez 

hiszpańskich konkwistado-

rów. 

Chiny 

Choć na witrynach skle-

powych można zauważyć 

dynie lub inne elementy na-

wiązujące do tego święta, to 

jednak na próżno jest szukać 

tam poprzebieranych dzieci, 

chodzących od domu do 

domu. Podczas chińskiego 

odpowiednika Halloween 

rodziny przygotowują trady-

cyjne jedzenie i poświęcają je 

swoim przodkom. Na wscho-

dzie istnieje też zwyczaj 

puszczania płonących lam-

pionów, a także papierowych 

łódeczek, które mają torować 

drogę duszom. 

Niemcy 

W Niemczech, w obawie 

przed duszami zmarłych 

powracających na ziemię, 

chowa się w domach wszyst-

Halloween 
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kie noże. Mówi się, że trady-

cja ta chroni zarówno żyją-

cych, jak i umarłych przed 

krzywdą związaną z użyciem 

tych niebezpiecznych narzę-

dzi. 

Austria 

Na stołach w domach 

zostawia się zapaloną 

lampkę, chleb i wodę, by 

przywitać duchy zmar-

łych. 1 listopada Austria-

cy całymi rodzinami idą 

na cmentarze, zostawia-

jąc na grobach zapalone 

latarnie, które mają 

oświetlić mrok zmarłym. 

Włochy 

Na dzieci czekają rano 

cukierki i prezenty pozosta-

wione – według ich rodzi-

ców – przez… zmartwych-

wstałych zmarłych. 

Szkocja 

W wielu regionach tego 

kraju ludzie zostawiają krze-

sło oraz talerz z jedzeniem 

dla niewidzialnych gości. 

Ludzie wierzą, że święta noc 

jest czasem, kiedy dusze są 

wolne i mogą wędrować po 

świecie żywych, np. do swo-

ich domów, by zjeść posiłek 

przy stole. 

W Polsce również od 

jakiegoś czasu obchodzi się 

Halloween, aczkolwiek ma 

ono prawdopodobnie tyle 

samo zwolenników co prze-

ciwników. 

GT 
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wać uczucia. Coraz trudniej jest 

też kłamać… 

Im bardziej czuje się bez-

pieczna, tym większe grozi jej 

niebezpieczeństwo. 

Kasacja  

Remigiusz Mróz 

Manipulacje, intrygi i bez-

względny, ale też fascynujący 

prawniczy świat… 

Syn biznesmena zostaje 

oskarżony o zabicie dwóch 

osób. Sprawa wydaje się oczy-

wista. Potencjalny winowajca 

spędza bowiem 10 dni za-

mknięty w swoim mieszkaniu 

w towarzystwie ciał zamordo-

wanych osób. 

Sprawę prowadzi Joanna 

Chyłka, pracująca dla bez-

względnej warszawskiej korpo-

racji. To nieprzebierająca 

w środkach prawniczka, która 

zrobi wszystko, by odnieść 

zwycięstwo w batalii sądowej. 

Pomaga jej młody, zafascyno-

wany przełożoną aplikant Kor-

dian Oryński. Czy jednak 

wspólnie zdołają doprowadzić 

sprawę do szczęśliwego finału? 

Tymczasem ich klient zdaje 

się prowadzić własną grę, któ-

rej reguły zna tylko on sam. Nie 

przyznaje się do winy, ale też 

nie zaprzecza, że jest mordercą. 

Dwoje prawników zostaje 

wciągniętych w wir manipula-

cji, który sięga dalej, niż mogli-

by przypuszczać. 

 

Filmy: 

Rozumiemy się bez słów 

 reż. Éric Lartigau  

Państwo Belier to ko-

chająca się rodzina. Może 

czasem zbyt impulsywni, 

namiętni i jeszcze jedno… 

niesłyszący. Tylko ich cór-

ka, 16-letnia Paula, urodziła 

się bez tej niepełnosprawno-

ści. Stała się ona ich natu-

ralnym łącznikiem ze świa-

tem dźwięków, niezastąpio-

nym przewodnikiem i po-

mocnikiem w codziennym 

życiu. Osiągnęła już jednak 

wiek, gdy wyfruwa z gniaz-

da, aby szukać swojego 

miejsca na ziemi, miłości. 

Idąc za głosem serca, zapi-

suje się do szkolnego chóru. 

Nauczyciel muzyki odkry-

wa w niej wielki talent 

i proponuje szkołę muzycz-

ną w Paryżu. Jak powie-

dzieć o tym rodzicom? Jak 

opisać radość, którą daje 

muzyka? I jak pozostawić 

swe doczesne życie i ruszyć 

w nieznane? 

Idealne na jesienne wieczory 
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Gdy noce robią się coraz 

chłodniejsze, a zmęczenie 

coraz bardziej się uwidacz-

nia, nie ma nic lepszego niż 

wieczorny relaks przy gorą-

cej herbacie z cytryną i mio-

dem oraz dobrym filmie lub 

interesującej książce. 

Książki: 

Niebezpieczne kłamstwa 

Becca Fitzpatrick 

Stella to nie jest moje 

prawdziwe imię… 

Thunder Basin w Nebra-

sce nie jest moim prawdzi-

wym domem… 

Po tym jak została 

świadkiem groźnego prze-

stępstwa, objęto ją progra-

mem ochrony świadków 

i wysłano do spokojnego 

miasteczka na końcu świata, 

ale jej życie rozpadło się na 

milion kawałków. Nie potra-

fiła się tu odnaleźć. Miała 

rozpocząć ostatni rok li-

ceum. Miała być z chłopa-

kiem, którego kocha, ale 

zostali rozdzieleni. Teraz 

w jej życiu pojawił się ktoś 

inny – czy może mu zaufać? 

Coraz trudniej jest jej ukry-



Aż do kości  

reż. Marti Noxon 

Ellen to krnąbrna, 20-

letnia anorektyczka, która 

swoje nastoletnie lata spędzi-

ła na pielgrzymkach od jed-

nego specjalisty do drugiego 

tylko po to, aby po każdej 

wizycie schudnąć jeszcze 

o parę kilo. Jej dysfunkcjo-

nalna rodzina pragnie osta-

tecznie uporać się z proble-

mem i wysyła dziewczynę do 

ośrodka dla młodzieży pro-

wadzonego przez lekarza 

stosującego dość niekonwen-

cjonalne metody. Ellen, która 

jest zaskoczona niezwykłymi 

zasadami i urzeczona zacho-

waniem innych pacjentów, 

musi odkryć, jak poradzić 

sobie z dręczącą ją chorobą, 

zaakceptować samą siebie 

i pokonać własne demony. 

Błyskotliwy scenariusz sta-

nowi gwarancję nieoczeki-

wanych zwrotów akcji, zaś 

sam film w wyraźny sposób 

pokazuje, z jakimi trudno-

ściami muszą się mierzyć 

młode dziewczyny pragnące 

sprostać zarówno własnym, 

jak i społecznym oczekiwa-

niom na temat piękna 

KW 

Nie zgodzę się z ludźmi, 

którzy uważają, że gdy za-

czyna się jesień, przychodzi 

depresja i smutek. Urokiem 

tej pory roku są kolorowe 

liście, które powoli opadają 

podczas wiatru. Może jesień 

jest chłodniejsza niż lato, 

jednak nie zapomnijmy, że 

jest cieplejsza niż zima. 

W każdej sytuacji można 

dostrzec plusy i minusy. 

Jednak kiedy zwracamy 

uwagę tylko na minusy, nig-

dy nie będziemy szczęśliwi. 

To nie jesień przynosi smu-

tek, tylko twoje podejście do 

życia, dlatego jak najszybciej 

je zmień. Popatrz na plusy – 

jest ich o wiele więcej niż 

minusów. 

Nie pozwól, aby chłód 

opanował twoje serce, bo 

wtedy będzie ono zimne i nic 

nie warte. Pokaż to, że masz 

ten organ, który produkuje 

krew, który jest droższy niż 

jakiekolwiek bogactwa na 

tym świecie. 

Niewielu z was zwróciło 

pewnie uwagę na to, że na 

korytarzach w szkole pojawi-

ły się plakaty Caritasu na 

temat zbiórki żywności. Wie-

cie, co jest piękne w poma-

ganiu innym? BEZINTERE-

SOWNOŚĆ. Smuci mnie 

jednak fakt, że kiedy odwie-

dzałam poszczególne klasy, 

aby powiedzieć wam o tej 

inicjatywie, ktoś zapytał: 

a co z tego będę miał, albo: 

ile zarabiasz na tym, że je-

steś wolontariuszką. Jak to 

co będziesz miał – satysfak-

cję z tego, że pomagasz 

innym. Wiecie, co zyskałam 

podczas 3-letnego stażu 

w Caritasie? Zyskałam 

ogromne doświadczenie, 

którego nie kupię za żadne 

pieniądze.  

Warto pomagać nieza-

leżnie od pory roku, twojej 

sytuacji finansowej czy od 

tego, jakie miejsce zajmu-

jesz w społeczeństwie.   

Pokaż innym, że masz dobre 

serce. Pamiętaj – dobro zaw-

sze wraca z podwójną siłą. 

AM 

 

 

Od redakcji:  
Dziękujemy za te mądre, szczere 

przemyślenia. Również zachęca-

my do pomocy innym, w jakiej-
kolwiek formie. Nawet rozmowa 

czy pomoc w zwykłych, codzien-

nych czynnościach może być 

wsparciem dla drugiej osoby.  
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Jesienny optymizm 
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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 

Wodnik i Lew: 

Strzeżcie się tego, co wyda-

je się znajome i oswojone. 

Niespodzianki czają się 

wszędzie.  

Rak i Baran:  

Wasze przywiązanie do 

przyjaciół może okazać się 

zdradliwe. Nie zwierzaj się 

pochopnie z nowych sekre-

tów.  

Skorpion, Byk i Waga: 

Zadbaj o swoje finanse, nie 

możesz wiecznie oczeki-

wać, że uratują cię bliscy.  

 

 

Redakcja: 

Weronika Kurowska, Karolina 

Wilkosz, Natalia Mleczek, 

Magdalena Ryś, Aneta Machał, 

Gabriela Tupta, Gabriela Żegleń, 

Alina Zięba 

Opiekunowie merytoryczni: 

Elżbieta Górecka 

i Arleta Garbień 

Strzelec, Koziorożec: 

Wyobraźnia pozwala na prze-

trwanie największych kryzy-

sów. Kiedy jednak one miną, 

wtedy szara rzeczywistość nie 

daje spokoju.  

Panna, Bliźnięta, Ryby:  

Marzenia to ogromna siła, nie 

rozpatruj ich w kategorii 

mrzonek. 

*** 

Pamiętajcie o przedstawieniu 

zegarka w ostatni weekend 

października, z sobotniej nocy 

26 na niedzielny poranek 27 

października 2019 r. Znowu 

pośpimy godzinę dłużej ;) 

MR 

– Jak nazywa się Weronika 

w ogniu? 

– Fajerwerka. 

☺ 

– Jakie jest połączenie 

dwóch najgorszych chorób? 

– Alzheimer i biegunka… 

Biegniesz – ale dokąd? 

☺ 

Prawdziwy optymizm – jeśli 

na nagrobku widnieje napis: 

„Buziaczki! Do zobaczy-

ska!”. 

☺ 

Na miesiąc przed Hallowe-

en przestaję sprzątać 

w domu i dekoracje robią 

się same.  

☺ 

Mój najlepszy wynik 

w biegu na sto metrów – 

dziewięć metrów.  

Horoskop na październik 

Zapraszamy do udziału w IV edycji Ogólno-

polskiego Konkursu Programistycznego dla 

uczniów szkół średnich, realizowanego 

przez Fundację Media 3.0 we współpracy 

z SAP SE. Konkurs jest bezpłatny, a pula 

nagród tegorocznej edycji to 10 000 zł! Wię-

cej informacji można znaleźć na stronie  

hackheroes.pl. 

hackheroes.pl

