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Jak co roku, dokonano pod-
sumowania pracy biblioteki 
szkolnej w pierwszym okre-
sie. Działania były w tym 
czasie utrudnione przez 
przeprowadzkę biblioteki do 
większego pomieszczenia 
i konieczność wykonania 
inwentaryzacji zbiorów. 
Teraz już jednak dostępna 
jest pełna oferta: można 
wypożyczać lektury, litera-
turę popularnonaukową 
i piękną, w tym audiobooki, 
korzystać z książek i czaso-
pism na miejscu oraz ze 
stanowisk komputerowych. 
Efektem przenosin bibliote-
ki i atrakcyjnej oferty książ-
kowej jest wzrost liczby 
wypożyczanych książek – 
w tym roku było to 9 ksią-
żek dziennie. Najaktywniej-
sze w tym czasie były dwie 
klasy trzecie: 3TR i 3TG, 
a zaraz po nich 2TR i 1LO. 
Najlepsi czytelnicy to: Mi-
chał Kazanecki, Kacper 
Siatka, Oliwia Ficek, Wikto-
ria Kurowska, Filip Da Silva 
Costa, Jagoda Pawłowska, 
Jakub Hodurek, Kamila 
Skrzeczek, Oliwia Nowak, 
Oliwia Profic i Tomasz 
Wiśniewski – gratuluję! 

AG 

Olga Tokarczuk została piątą 
laureatką Nobla literackiego 
z Polski, dołączając do znako-
mitych poprzedników: Wisła-
wy Szymborskiej, Czesława 
Miłosza, Henryka Sienkiewi-
cza i Władysława Reymonta. 
W zbiorach naszej szkolnej 
biblioteki znajdują się jej 
cztery książki: Gra na wielu 
bębenkach, Lalka i perła, 
Prawiek i inne czasy oraz 
Prowadź swój pług przez 
kości umarłych. W katalogu 
bibliotecznym można także 
zapoznać się z zestawieniem 
38 książek innych laureatów 
literackiej nagrody Nobla, 
które możecie wypożyczyć 
w szkolnej bibliotece. 

AG 

Ze szkolnej  
biblioteki 

Mamy Nobla! 

Fot. Fryta73, pl.wikipedia.org 



Od listopada można już 
w pełni korzystać ze zbiorów 
biblioteki szkolnej w nowym 
miejscu. Dzięki rozbudowie 
szkoły po wielu latach udało 
się wygospodarować nowe, 
większe pomieszczenie, 
w którym możliwa będzie 
pełna realizacja zadań biblio-
teki. W środę, 6 listopada, 
odbyło się oficjalne reotwar-
cie w nowym pomieszczeniu. 
Ale zanim do tego doszło, 
konieczne było przede 
wszystkim przeprowadzenie 
zbiorów z dawnej biblioteki. 
Liczą one ok. 7000 egzem-
plarzy wpisanych do księgo-

zbioru głównego, ale groma-
dzimy również czasopisma, 
materiały pomocnicze dla 
nauczycieli i uczniów oraz 
inne materiały, więc było to 
zadanie niełatwe. Dziękuję 
serdecznie wszystkim oso-
bom, dzięki którym udało się 
to zrobić jeszcze w trakcie 
wakacji. Nowe pomieszcze-
nie wymagało też nowego 
ustawienia zbiorów, aby jak 
najlepiej je wyeksponować, 
zwłaszcza te, które udało się 
kupić w ubiegłym roku 
szkolnym w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Na szczęście 

Nowa, większa biblioteka zaprasza 
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we wrześniu udało się także 
kupić sześć nowych rega-
łów, które umożliwiły wy-
godną i estetyczną aranża-
cję biblioteki. Tak więc 
cały wrzesień zajęło mi 
segregowanie zbiorów i ich 
ustawianie. Na koniec, 
w październiku, przeprowa-
dzono skontrum, czyli in-
wentaryzację zbiorów bi-
blioteki. 

Efekty tej pracy można 
było oglądać w trakcie 
reotwarcia. Miło było sły-
szeć z ust uczniów komple-
menty na temat nowego 
wyglądu biblioteki oraz 

Fot. A. Garbień, www.sredniawski.pl 

https://sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1644-nowa-wiksza-biblioteka-zaprasza
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zapewnienia, że teraz będą 
często korzystać z jej zbiorów 
– trzymam za słowo! :) Naj-
większym powodzeniem cie-
szyły się tradycyjnie cukierki, 
ale kilkoro z Was podjęło też 
wyzwanie w postaci minikon-
kursu o bibliotece szkolnej. 
Konkurs wygrał Eryk Migner 
z klasy 3TR – gratuluję! Jako 
jedyny niemalże dokładnie 
oszacował liczbę zbiorów 
(7017 książek), zapewnił też 
sobie dodatkowy punkt za 
podanie źródła, w którym 
znalazł definicję słowa 
„prolongata”. Drugie miejsce 
zajęły ex aequo Gabriela Tup-
ta i Gabriela Żegleń, które 
pomyliły się tylko o dziesięć 
lat, szacując datę wydania 
najstarszej książki w bibliote-
ce – jest to pochodzące 
z 1920 roku Pszczelarstwo 
krajowe autorstwa Kazimie-
rza Lewickiego, które według 
widniejącej na nim notatki 
jest darem od Górnego Przed-
mieścia po koledze Andrzeja 
Średniawskiego. Eryk oraz 
obie Gabriele otrzymali słod-
kie upominki. Wyrazy uzna-
nia należą się również Domi-
nice Ceremon – jedynej 
z nauczycieli, która podjęła 
wyzwanie konkursowe.  

Na naszym profilu face-
bookowym i na stronie szkoły 
można obejrzeć małą galerię 
obrazującą, jak zmieniła się 
biblioteka szkolna 
(pozdrowienia dla absolwen-
tów! ;)). Na koniec pozostaje 
mi tylko zaprosić wszystkich 
do korzystania z naszych 
zbiorów – do zobaczenia! 

AG 

Pierwszego listopada 
uczniowie naszej szkoły 
kwestowali na cmentarzu 
na Stradomiu w Myśleni-
cach, zbierając do puszek 
datki, które zostaną prze-
znaczone na odnowę 
cmentarza choleryków na 
Bukówce. 

W akcji tej Zespół 
Szkół bierze udział po raz 
drugi. Rok temu dołączyli-
śmy do organizatora całe-
go przedsięwzięcia, czyli 
do Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T. Kościuszki 
w Myślenicach, które kwe-
stuje już od kilku lat. 
W zeszłym roku zbierane 
były fundusze na renowa-
cję pomników na cmenta-
rzu na Stradomiu. 

Aby przybliżyć mło-
dzieży naszej szkoły cel 
kwesty, w październiku 
gościliśmy Marka Stosz-
ka, prezesa myślenickiego 
oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego, 
który przedstawił prezen-
tację i krótką historię 
cmentarza na Bukówce. 

Bardzo dziękuję ucz-
niom, którzy w tym szcze-
gólnym dniu zaangażowali 
się w akcję, oraz nauczy-
cielom, którzy pilnowali, 
aby wszystko przebiegło 
prawidłowo. 

JR 

Kwesta na odnowę cmentarza 

Fot. www.sredniawski.pl 



W tym roku przypada 
101. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Z tej okazji społeczność Ze-
społu Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego w Myśleni-
cach wzięła udział w akade-
mii, która odbyła się 8 listo-
pada 2019 r. o godzinie 10:30 
na hali sportowej. W apelu 
uczestniczyły wszystkie kla-
sy pierwsze, klasy 2TIb, 
2TGR oraz 3TIb. 

Uroczystość rozpoczęła 
się wprowadzeniem pocztu 
sztandarowego, po czym 
nastąpiło odśpiewanie hymnu 
państwowego. Następnie 
przedstawiciele klas pierw-
szych zaprezentowali pro-
gram artystyczny przygoto-
wany pod opieką wycho-
wawców. 

W części artystycznej 
młodzież wprowadziła zgro-
madzonych w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających 
11 listopada 1918 roku oraz 
przypomniała o tym, jak 
wyglądała heroiczna walka 
Polaków o upragnioną nie-
podległość. Krótki rys histo-
ryczny przeplatany był recy-
tacjami wierszy i śpiewem 
pieśni patriotycznych. Pod-
czas apelu zabrzmiały piękne 
i poruszające utwory poetyc-
kie: Opowiedz nam, ojczyzno 
J. Szczepkowskiego, Poże-
gnanie J. Relidzyńskiego, Ta 
– co nie zginęła… E. Słoń-
skiego, Polska S. Dobrowol-
skiego oraz Modlitwa za 
Ojczyznę Piotra Skargi W. 
Szymborskiej. Wśród piose-

nek pojawiły się między 
innymi: Piechota, Wojen-
ko, wojenko i O mój roz-
marynie. Całość programu 
artystycznego zakończył 
utwór Chłopców z Placu 
Broni Kocham Polskę 
w wykonaniu Rafała Baje-
ra z klasy 1TI. 

Po zakończeniu części 
artystycznej głos zabrał 
dyrektor Zespołu Szkół 
Jerzy Cachel. Podczas 
krótkiego przemówienia 
wręczono nagrody w Tur-
nieju Wiedzy o Patronie 
Szkoły. Najwyższe miej-
sca zajęli odpowiednio: 
I miejsce Radosław 
Święch (1LO), II miejsce 
Kacper Siatka (1LO) i III 
miejsce Dominik Bednarz 
(1TI). 

Następnie o godzinie 
11:11 zebrani włączyli się 
w akcję Szkoła do hymnu!, 
powstałą z inicjatywy 
Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Rady 
Dzieci i Młodzieży, pod-
czas której odśpiewano 
cztery zwrotki Mazurka 
Dąbrowskiego. 

Wyrazy uznania i po-
dziękowania należy skie-
rować w kierunku przed-
stawicieli klas pierwszych, 
którzy zaprezentowali 
ciekawy i różnorodny 
program artystyczny pod-
czas akademii. Byli to: 

Rafał Bajer (1TI), 
Szymon Braś (1TI), Mak-
symilian Gołąb (1TI), 

Akademia z okazji Święta Niepodległości 
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Mateusz Ożóg (1TI), We-
ronika Dąbrowska (1TR), 
Julia Łatas (1TR), Woj-
ciech Janiak (1TIa), Miko-
łaj Klikuszewski (1TIa), 
Patryk Moskała (1TIa), 
Arkadiusz Szczurek (1TIa), 
Konrad Bochenek (1TIb), 
Nikodem Suchonek (1TIb), 
Ewa Dudek (1TpR), Ga-
briela Cygan (1TpR), Ka-
mila Panek (1LO), Aniela 
Stożek (1LO). Należy 
wspomnieć także 
o uczniach klasy 1TI: Szy-
monie Łypiku i Arkadiuszu 
Zegielu, którzy zajęli się 
obsługą sprzętu i nagło-
śnienia podczas apelu oraz 
zadbali o przygotowanie 
podkładów muzycznych. 

Dziękujemy pani Danu-
cie Burkat za przygotowa-
nie pocztu sztandarowego, 
panu Józefowi Jaskowi za 
pomoc techniczną i Danie-
lowi Karkoszowi z klasy 
1TI za wykonanie zdjęć. 
Nad przygotowaniami czu-
wali wychowawcy klas 
pierwszych: Małgorzata 
Ambroży, Małgorzata Le-
śniak, Kinga Polak-Kukuła, 
Monika Pitek oraz Barbara 
Tęczyńska. 

MP 



Zawody składały się 
z dwóch etapów. Pierwszy 
etap to test teoretyczny roz-
wiązywany zdalnie na plat-
formie moodle. Drugi etap to 
część teoretyczna i praktycz-
na – przystąpili do niego 
uczniowie z największą licz-
bą punktów uzyskanych 
w pierwszym etapie i odbył 
się on w Zespole Szkół im. 
Andrzeja Średniawskiego. 

Do tej edycji zawodów 
zgłosiło się 108 uczniów ze 
szkół podstawowych z Po-
wiatu Myślenickiego. 

Walka jak zawsze była 
zacięta, a czas przeznaczony 
na pierwszy etap był wyko-
rzystany do ostatnich sekund. 
Do drugiego etapu przeszło 
dziewięciu uczniów z naj-
większą liczbą punktów. Tu 
najpierw musieli się zmie-
rzyć przez 45 minut z zada-
niami z Worda, Excela oraz 
HTML-a. Natomiast do dru-
giej części przystąpiły trzy 

Zawody Informatyczne 

Dnia 31 października 
2019 roku odbyły się już 
VIII Zawody Informatyczne 
organizowane przez naszą 
szkołę, pod patronatem Józe-
fa Tomala – Starosty Powiatu 
Myślenickiego oraz dyrekto-
ra Jerzego Cachla. Konkurs 
został jak zawsze przygoto-
wany i przeprowadzony 
przez nauczycieli przedmio-
tów informatycznych – Józe-
fa Jaska, Krzysztofa Janusa 
oraz Patrycję Cholewę.  

Głównym celem tych 
zawodów było rozwijanie 
zainteresowań programami 
użytkowymi, propagowanie 
kultury informatycznej, 
umiejętności korzystania 
z nowoczesnych nośników 
informacji oraz promowanie 
i nagradzanie uczniów posia-
dających ponadprzeciętną 
wiedzę i zdolności w posłu-
giwaniu się technologią in-
formatyczną. 
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osoby, które w pierwszej 
uzyskały największą liczbę 
punktów. I tu ich zadaniem 
w ciągu 30 minut było rozło-
żyć i poprawnie złożyć kom-
puter (tak, aby żadna część 
nie została i aby zadziałał). 

Ostatecznie pierwsze 
miejsce zajął Adam Gawli-
kowski z Jawornika, drugie – 
Zofia Suder ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Myśleni-
cach, zaś trzecie – Kacper 
Kania ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Dobczycach. Na-
grody jak zawsze były warto-
ściowe, zaś ich fundatorami 
były: Stowarzyszenie 
„Pomoc Zespołowi Szkół im. 
Andrzeja Średniawskiego 
w Myślenicach”, Zespół 
Szkół im. A. Średniawskiego  
oraz Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach. 

Jeszcze raz wszystkim 
uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i zapraszamy do nas 
na kolejną edycję Zawodów 
Informatycznych. 

PC 

Fot. www.sredniawski.pl 



Zwykle spotkania profi-
laktyczne kojarzą nam się 
z jedną formą – uczniowie 
siedzą i słuchają, a nauczy-
ciel czy policjant przekazuje 
ważne informacje. Naprze-
ciw temu coraz częściej wy-
chodzą wokaliści czy inne 
znane osoby. Starają się 
w ciekawszy sposób przed-
stawić program profilaktycz-
ny ludziom młodym. 

W ramach lekcji 24 paź-
dziernika 2019 roku Zespół 
Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego odwiedził z taką 
formą profilaktyki były wo-
kalista zespołu Dżem – Jacek 
Dewódzki wraz ze swoją 
obecną formacją Jacek De-
wódzki Band. Jeżdżą oni po 
całej Polsce w ramach swoje-
go projektu „Nałogi – droga 
donikąd” i opowiadają mię-
dzy innymi historię znanego 
kolegi – zmarłego wokalisty 
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zespołu Dżem Ryszarda 
Riedla. Całej prelekcji towa-
rzyszą piosenki wykonywa-
ne na żywo. 

W spotkaniu wzięli 
udział wszyscy uczniowie 
naszej szkoły, z wyjątkiem 
klasy odbywającej praktyki. 
Większość z nich zna zespół 
i ich kultowe piosenki, takie 
jak na przykład „Wehikuł 
czasu” czy „Sen o Victorii”, 
przez co byli zainteresowani 
tym, co nasi goście mają do 
powiedzenia. Uważnie słu-
chali o tym, jakie zagrożenia 
i konsekwencje niesie ze 
sobą branie narkotyków, 
dopalaczy, a także nadmier-
ne spożywanie alkoholu. 
Usłyszeli o czasem odpycha-
jących skutkach, jakie po-
woduje zażywanie amfeta-
miny. Wszystko to miało na 
celu uczulić ich, by nie szli 
za tłumem bądź modą, tylko 

Profilaktyka 

by umieli odmówić i nie nisz-
czyli swojego zdrowia, a na-
wet i życia. Wspomniano 
również o paru innych zna-
nych osobach, takich jak na 
przykład wokalista zespołu 
Nirvana Kurt Cobain. Nasi 
goście zwrócili uwagę na to, 
że media niepotrzebnie popu-
laryzują osoby, które są uza-
leżnione. 

Podobnie rok temu naszą 
szkołę odwiedził raper Ana-
tom wraz ze swoim kolegą 
Bartkiem i programem 
„Przepis na sukces”. Opowie-
dzieli wtedy oni swoje histo-
rie, w których zawarli to, iż 
mimo że pochodzą ze środo-
wisk, w których patologia 
była codziennością, oraz mi-
mo wszelkich przeciwności 

Fot. P. Biela, www.sredniawski.pl 
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inaczej 

losu, takich jak m.in. samot-
ność, ucieczka z domu 
w młodym wieku, depresja 
i chęć samobójstwa – osią-
gnęli sukces. Ich prelekcja 
była także ich świadectwem 
wiary, historią o tym, w jaki 
sposób nawrócili się na drogę 
chrześcijańską. Jak mówią: 
„Gdy nie było nikogo przy 
mnie, Bóg ze mną zawsze 
był”. Bartek przebył długą 
drogę poprzez uzależnienia, 
poprawczak i samotność. 
Prowadzi swój fanpage na 
facebooku „Z buta do Maryi”, 
na którym opisywał swoją 
wędrówkę pieszą z Warszawy 
do Medjugorie. Jakub – jak 
mówi o sobie „zdolny leń” – 
już jako dziecko zaczynał 
swoją przygodę z rapem, 
jednakże zaprzepaścił szansę 
przez narkotyki, alkohol 

i imprezy. Na początku wy-
stępował pod pseudonimem 
Baku. Po nawróceniu wrócił 
do rapu, zaczął swoją karierę 
jako Anatom. Teksty jego 
piosenek opisują  przejścia, 
jakie doświadczył w życiu, 
a także przekazują, iż to Jezus 
pozwolił mu poukładać swoje 
życie i być tym, kim jest dziś. 

Po wysłuchaniu historii 
o życiu naszych gości odsłu-
chaliśmy kilka utworów au-
torstwa Anatoma, takich jak 
„Infamia”, „Przepis na suk-
ces” czy „ Ja wybieram Cie-
bie”. Na koniec każdy 
z uczniów mógł przybić piąt-
kę z artystą, zrobić sobie 
z nim pamiątkowe zdjęcie czy 
nawet przytulić. 

Myślę, że wiele osób się 
ze mną zgodzi, iż taki sposób 
prowadzenia prelekcji jest 
znacznie ciekawszy niż słu-
chanie samej teorii. Artyści 
mogą wykorzystywać rozpo-

znawalność w celu edukacji 
osób młodych, którzy zainte-
resowani ich twórczością 
chętnie ich wysłuchają, sie-
dząc w ciszy i skupieniu. 
Takie spotkania pokazują 
również to, że nie jest waż-
ne, z jakiego środowiska 
pochodzimy oraz jakie prze-
ciwności rzuca nam los – 
zawsze możemy wyjść na 
prostą i stać się kimś lep-
szym. Wszystko zależy od 
tego, czy podejmiemy wal-
kę. 

Uczniowie byli pod wra-
żeniem obu występów i wy-
powiadali się bardzo pozy-
tywnie na ich temat. Uznali 
też, że czekają na kolejne 
tego typu spotkania, które 
poza dostarczeniem rozryw-
ki nauczą ich też czegoś 
o nich samych. 

NM 

W dniu 28.11.2019 r. 
w naszej szkole odbył się 
Dzień Zdrowej Żywności. 
Tematem tegorocznej edycji 
były Antyoksydanty w żyw-
ności. Z tej okazji uczniowie 
technikum żywienia i usług 
gastronomicznych przygoto-
wali: kanapki z pastami 
serowymi i warzywami, 
zupę dyniową z imbirem 
i mlekiem kokosowym, 
ciasto marchewkowe, ja-
błecznik, kompot oraz sałat-
kę owocową i warzywną 
z orzechami. W wyznaczo-

nych godzinach przed 
pracownią żywienia odby-
ła się degustacja potraw 
przygotowanych przez 
młodych kucharzy. 

Antyoksydanty są 
organicznymi związkami 
chemicznymi występują-
cymi naturalnie w owo-
cach i warzywach, a także 
przyprawach i ziołach, 
takich jak cynamon, goź-
dziki, curry, pieprz, imbir, 
czosnek. Mają dobroczyn-
ny wpływ na zdrowie 

i kondycję ludzkiego organi-
zmu – zapobiegają starzeniu 
się oraz wykazują działanie 
m.in. przeciwmiażdżycowe, 
przeciwcukrzycowe, prze-
ciwnowotworowe i przeciw-
alergiczne. 

Celem Dnia Zdrowej 
Żywności jak co roku jest 
zachęcanie do zdrowego 
stylu życia. 

Impreza była możliwa 
dzięki dofinansowaniu przez 
Stowarzyszenie „Pomoc 
Zespołowi Szkół im. A. 
Średniawskiego w Myśleni-
cach”. 

Zespół Gastronomiczny 

Dzień zdrowej żywności 



Początkiem listopada 
tradycyjnie w Polsce spoty-
kamy na cmentarzach tłumy 
ludzi, pełnych zadumy, od-
wiedzających groby bliskich 
zmarłych. Nasza klasa – 
3TG/3TR (pod opieką Joan-
ny Ryś i Elżbiety Góreckiej) 
ten jesienny czas przezna-
czyła na wizytę w Au-
schwitz-Birkenau. Był on dla 
nas dobrą lekcją historii. 
Wraz z przewodnikiem 
zwiedziliśmy niezwykłe 
muzeum i jednocześnie 
cmentarzysko, miejsce, 
gdzie przecież stosunkowo 
tak niedawno rozgrywały się 
bestialskie i uwłaczające 
godności ludzkiej sceny. 
Wszyscy słuchali przewod-
nika z przejęciem, a rzeczy, 
o których mówił, nieraz 
trudno było sobie wyobrazić. 
KL Auschwitz-Birkenau 
wymagał od nas powagi oraz 
empatii, którymi się wykaza-
liśmy. 

Nasz wyjazd wpisał się 
w dwie ważne rocznice zwią-
zane z okupacją i obozem 
koncentracyjnym w Oświęci-
miu. Pierwsza to rocznica 
akcji Sonderaktion Krakau, 
kiedy to 80 lat temu, 6 listo-
pada 1939 roku, aresztowano 
183 naukowców, profesorów 
i nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Akademii Górniczo-
Hutniczej i Akademii Han-
dlowej w Krakowie i wywie-
ziono do obozów w Niem-
czech, gdzie stracili życie. 

Kolejna to związana 
z datą 11 listopada 1941 roku 
rocznica rozstrzelania 76 
więźniów, niemal wyłącznie 
Polaków, pierwszy raz przy 
Ścianie Straceń przy bloku 
numer 11. Niemcy zabili tu 
później jeszcze wiele tysięcy 
ludzi, w zdecydowanej części 
Polaków i Żydów. 

 

Wyjazd do Auschwitz-Birkenau 
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W dn. 4 i 5 grudnia 
Zespół Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego już po raz 
dwunasty włączył się do 
międzynarodowej akcji 
organizowanej przez 
Amnesty International, jaką 
jest Maraton Pisania Li-
stów. Dodatkowe stanowi-
ska maratonowe były zor-
ganizowane w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Myślenicach ul. Mickie-
wicza 17 oraz w Bibliotece 
Pedagogicznej ul. Żerom-
skiego 9, gdzie nasi ucznio-
wie: Joanna Wielowska, 
Wiktor Słowik, Alina Zięba 
i Natalia Mleczek pełnili 
dyżur i zachęcali do pisania 
listów. W sumie napisali-
śmy 1062 listy! 

 

JR 

 

Listy, które  
ratują życie 

Wyjazd ten wzbudził 
w nas wiele refleksji na te-
mat wartości ludzkiego ży-
cia, czynów, do których jest 
zdolny posunąć się człowiek 
wobec drugiego człowieka, 
a także jest przestrogą, aby 
takie rzeczy jak terror, maso-
we ludobójstwo już więcej 
nie miały miejsca, aby do 
nich nie dopuścić. 

WK 

https://sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1654-wyjazd-do-auschwitz-birkenau


Zbliża się według mnie 
najpiękniejszy czas w roku 
– Boże Narodzenie. Pełno 
światełek, kolorowych 
bombek i rodzinna atmos-
fera. W tym czasie chętnie 
obdarowujemy rodzinę 
i bliskich prezentami, 
a więc poniżej łapcie kilka 
moich propozycji na pre-
zenty na uczniowską kie-
szeń! 

Jednokolorowy pre-
zent  

Bardzo prosta sprawa. 
Pudełko np. po butach 
obklejamy papierem 
w wybranym przez nas 
kolorze. Do środka wkłada-
my pióra w tym samym 
kolorze lub kolorowe oz-
dobne sianko papierowe. 
Następnie kupujemy co 
tylko przyjdzie nam na 
myśl! Oczywiście wszystko 
w jednym kolorze. Mogą to 
być np. zapach do samo-
chodu, maseczka na twarz, 
słodycze, pomadka nawil-
żająca,  długopis, czapka, 
rękawiczki, skarpety i wie-
le wiele innych. To Wy 
sami zdecydujecie, ile mo-
żecie wydać pieniędzy, 
a taki prezent wygląda 
bardzo efektownie.  

Minispa w słoiku  

Do tego pomysłu mo-
żecie wykorzystać słoik po 
przetworach i własnoręcz-
nie pomalować zakrętkę 
oraz go ozdobić lub może-

cie kupić ozdobny 
słoik, który póź-
niej osoba obdaro-
wana wykorzysta 
w celach dekora-
cyjnych. Na słoiku 
naklejcie napis 
„Spa w słoiku”. 
Do środka możecie 
wsadzić maseczki 
na twarz, peeling, 
pomadkę nawilża-
jącą, mały krem do 
rąk, kulę do kąpieli 
i np. jakieś próbki. 
W końcu kto nie 
lubi czasem zrobić 
sobie domowego 
spa ;) 

Zestaw na idealny 
zimowy wieczór 

Do wiklinowego kosza 
wkładamy ciepły koc, ku-
bek, jakąś dobrą herbatę, 
np. o świątecznym smaku 
jabłka z cynamonem, cze-
koladę i ciepłe futrzane 
skarpety lub kapcie. Jeśli 
osoba jest pełnoletnia, mo-
żemy zamienić herbatę 
i kubek na kieliszek i jakieś 
dobre wino. I gotowe, ze-
staw na zimowy wieczór 
w domu jak znalazł. 

Skarpety na każdy 
dzień tygodnia 

Kto nigdy nie dostał 
skarpet na święta, ten nie 
wie, co to prezent! Jest to 
podstawowy element garde-
roby, a więc przydatny 
prezent. Do wykonania tego 

Ho ho ho! 
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prezentu potrzebujemy 
siedem różnych, śmiesz-
nych par skarpetek (teraz 
jest duży wybór skarpet 
w różne wzory) i siedem 
małych torebek papiero-
wych. Na każdą torebeczkę 
naklejamy kartkę z kolejny-
mi dniami tygodnia i paku-
jemy jedną parę skarpet. 
Możemy do nich dorzucić 
jakiś cukierek albo kartecz-
kę z jakimś pozytywnym 
cytatem na każdy dzień. 
Całość pakujemy do pudeł-
ka i wręczamy. 

Mam nadzieje, że któ-
ryś pomysł przypadnie 
Wam do gustu i skorzysta-
cie z niego. 

Z mojej strony tyle, 
życzę Wam Wesołych 
Świąt i bogatego Mikołaja! 

NM 
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doprowadziła trzech króli 
(Kacpra, Melchiora i Baltazara) 
do Betlejem. Na pamiątkę tego 
wydarzenia dzieci z niecierpli-
wością wyczekują pierwszej 
gwiazdki na niebie – symboli-
zuje ona początek celebrowania 
świąt Bożego Narodzenia. 

Choinka 

Nieodłącznym elementem 
świąt Bożego Narodzenia jest 
choinka. Początkowo świątecz-
ne drzewko nazywano hailekry-
stem. Zwyczaj jego zdobienia 
przyszedł do nas z Niemiec. 
Choinkę zaczęliśmy dekorować 
dopiero na przełomie XVIII 
i XIX w. Powinno się ją ubierać 
dopiero 24 grudnia. Poszcze-
gólne elementy choinki także 
mają swoją symbolikę: świateł-
ka to znak przyjścia Chrystusa 
na świat, ozdoby są symbolem 
łaski Bożej, łańcuch to symbol 
węża-kusiciela, a jabłka – grze-
chu. Zwyczaj zdobienia choinki 
przez długi czas nie był aprobo-
wany przez przedstawicieli 
Kościoła Katolickiego, którzy 
za symbol Narodzenia Pańskie-
go uznawali szopkę. Zmieniło 
się to pod koniec XIX wieku. 
Dzisiaj w katolickich domach 
dominują raczej drzewka świą-
teczne. 

Liczba potraw – dla-
czego dwanaście? 

Liczba dwanaście to 
tylko jedna z możliwych 
wersji. Według jednej 
z tradycji na świątecznym 
stole powinna znaleźć się 
nieparzysta liczba potraw, 
co zaprzeczałoby zwyczajo-
wi, według którego symbo-
lem jest liczba dwanaście. 
Aleksander Bruckner 
w Słowniku etymologicznym 
języka polskiego pisał, że 
wieczerza chłopska składała 
się z pięciu lub siedmiu 
potraw. Bogatsi, a więc 
przedstawiciele szlachty, 
przygotowywali na świą-
teczny stół dziewięć potraw, 
natomiast arystokraci – 
jedenaście. Siedem to sym-
bol dni tygodnia, zaś dzie-
więć oznacza liczbę chórów 
anielskich. Liczba dwana-
ście okazała się wyjątkiem 
od reguły, jednak jej sym-
bolika jest równie ważna – 
chodzi bowiem o dwunastu 
apostołów. 

Sianko pod obrusem 

Wedle jednego z licz-
nych zwyczajów bożonaro-
dzeniowych pod obrus nale-
ży położyć garstkę siana. 
Jest ono symbolem żłóbka, 
w którym leżało Dzieciątko 
Jezus. Domownicy mogą 

Cytrusy, pierniczki i choinka,  
czyli jak pachną święta 
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Święta to piękny czas. 
Często jednak okres przed-
świąteczny wiąże się z ogro-
mem stresu: wielkie sprząta-
nie domów, kolejki w skle-
pach, brak pomysłów na 
prezenty dla najbliższych itp. 
Wielu z nas czasem zapomi-
na o tym, co w tym czasie 
tak naprawdę jest ważne…
Nie chodzi tu o najdroższy 
prezent, jaki można kupić, 
ale o spędzenie tego czasu 
razem, w rodzinnym gronie. 
Być może  to jedyny dzień 
w roku, kiedy możemy spę-
dzić go wszyscy razem. 

Święta są też okresem 
pełnym różnych symboli, 
a oto niektóre z nich: 

Wolne miejsce dla nie-
spodziewanego gościa 

Symbolizuje ono pamięć 
o tych, którzy nie mogą spę-
dzić tegorocznych świąt 
razem z nami. Bywa i tak, że 
przygotowywane jest z my-
ślą o zmarłym członku rodzi-
ny. 

Pierwsza gwiazdka 

Podług Pisma Świętego 
(Ewangelia wg św. Mateu-
sza) to Gwiazda Betlejemska 



też spróbować wyciągnąć 
źdźbło siana spod obrusa. 
Ten, który wyciągnie naj-
dłuższe, będzie cieszył się 
największym szczęściem 
i powodzeniem w nadcho-
dzącym roku. 

Barwy Świąt Bożego 
Narodzenia 

Święta Bożego Narodze-
nia powinny kojarzyć się 
Wam z dwoma kolorami: 
zielonym i czerwonym. To 
w tych barwach najczęściej 
przygotowywane są ozdoby 
świąteczne. Zieleń jest sym-
bolem nadziei i wierności, 
natomiast czerwień to sym-
bol krwi Chrystusa. 

Dzielenie się opłatkiem 

Zwyczaj ten pochodzi 
z początków XIX wieku. 
Dawniej oprócz tradycyjnych 
opłatków, wytwarzanych 
z przaśnego ciasta, chleba 
i wody, były również koloro-
we opłatki. Tymi ostatnimi 
dzielono się ze zwierzętami. 
Kultywowanie tego zwyczaju 
miało je chronić od zapada-
nia na rozmaite choroby. 
Dzielenie się opłatkiem, 
o jakim możemy mówić 
obecnie, jest symbolem wy-
rażenia wdzięczności i zna-
kiem przebaczenia dawnych 
win. 

KW 

Adwent w wierze chrze-
ścijańskiej to radosny czas 
oczekiwania na przyjście 
Jezusa na ziemię. W tym 
okresie przyjął się zwyczaj 
odliczania tego czasu za 
pomocą kalendarzy ze słodką 
niespodzianką na każdy 
dzień. Oto kilka pomysłów: 

– paczuszki ze słodko-
ściami zawieszone na drabi-
nie 

– kalendarz z piernicz-
ków 

– ozdobione koperty 
zawieszone np. na szafie 

– kalendarzowy domek 

– choinka z ponumero-
wanych paczuszek 

– adwentowe miasteczko 

– słodkości w słoiku 
z doczepionymi karteczkami. 

GT 
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Ozdoby adwentowe i nie tylko 



Zespół Szkół im. A. Średniawskiego 
ul. 3 Maja 97b 32-400 Myślenice 

Tel.: 12 2720118 Faks: 12 2743565 
E-mail: sekretariat@sredniawski.pl 

*** 

Mistrzowie Powiatu w druży-
nowym tenisie stołowym – 
drużyna w składzie: Maciej 
Kuzio, Mateusz Ożóg, Domi-
nik Filuciak 

*** 

Mistrz Powiatu w Powiato-
wym Indywidualnym Turnie-
ju w Tenisie Stołowym – 
Maciej Kuzio  

*** 

III miejsce w Powiatowym 
Indywidualnym Turnieju 
w Tenisie Stołowym – Ga-
briela Żegleń  

*** 

III miejsce w Powiatowych 
Zawodach w Koszykówce 
dla szkół ponadpodstawo-
wych – drużyna dziewcząt 

 

Ostatnie dwa miesiące obfi-
towały w sukcesy naszych 
uczniów. Wymieniamy je 
tutaj w telegraficznym 
skrócie, a więcej o nich 
przeczytacie na naszej stro-
nie internetowej i na szkol-
nym Facebooku:  

*** 

Nagroda publiczności 
w konkursie filmowym 
„Gdyby cię nie było” dla 
Szymona Łypika, Daniela 
Karkosza i Arkadiusza Ze-
giela 

*** 

III miejsca w Powiatowej 
Licealiadzie w drużynowym 
badmintonie chłopców 
i dziewcząt 

*** 

II miejsce w Powiatowych 
Zawodach w Koszykówce 
dla szkół ponadpodstawo-
wych – drużyna chłopców 

*** 

III miejsce w XI Powiato-
wym Konkursie Historycz-
nym pod hasłem „Powstania 
śląskie i ich wpływ na kształt 
terytorialny II RP” dla Tobia-
sza Tomala 

*** 

I miejsce w kategorii lokalnej 
dla Karoliny Zubek i złoty 
medal mgFoto w 31 edycji 
Międzynarodowego Konkur-
su Fotograficznego mgFoto 

*** 

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów dla Bartłomieja 
Irzyka  

 

Redakcja: 
Weronika Kurowska, Karolina 
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Gabriela Tupta, Gabriela Żegleń, 
Alina Zięba 

Opiekunowie merytoryczni: 
Elżbieta Górecka  
i Arleta Garbień 

Nasze sukcesy 


