
Gazetka szkolna 
wydawana przez 
uczniów Zespołu 

Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego 

Od redakcji:  

  Witamy wszystkich 
nowym w tym roku kalenda-
rzowym nowym numerem 
gazetki szkolnej.  

 Jak zazwyczaj przy-
gotowaliśmy dla was wiele 

Z ostatniej chwili: 

 Z a w o d n i c z k i 
Zespołu Szkół im. A. Śred-
niawskiego dzięki zwycię-
stwu 6:4 z Zespołem Szkół 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h 
w Myślenicach zajęły III 
miejsce w Powiatowej 
Licealiadzie Dziewcząt 
w Piłce Ręcznej, która 
odbyła się w dniu 2 marca. 
Zajęcie III miejsca naleŜy 
uznać za spory sukces, 
gdyŜ w ostatnich latach 
w zawodach piłki ręcznej 
Zespół Szkół im. A. Śred-
niawskiego nie startował. 
Dzięki dobrym chęciom 
dziewcząt oraz zaangaŜo-
waniu nauczycieli: mgr 
Katarzyny Birnbaum 
i mgra Łukasza Drewien-
kiewicza udało przygoto-
wać zawodniczki do wzię-
cia udziału w rozgrywkach 
międzyszkolnych.  

 Skład Zespołu 
Szkół im. A. Średniawskie-
go: Katarzyna Górecka 
(bramkarka) - Aleksandra 
Fus, Paulina Duda, Angeli-
ka Grzybek, Klaudia Fus, 
Monika Śmiłek, Magdale-
na Oliwa oraz Aneta Bo-
chenek, Gabriela Biskup, 
Katarzyna Stańczyk.  

 
Serdecznie gratulujemy!  

 

_bez_nazw
y// 
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i wyznaczono jako początek 
Wielkiego Postu Środę Po-
pielcową. Na trzy tygodnie 
przed Wielkim Postem wpro-
wadzał Kościół barwę szat 
l i t u r g i c z n yc h  p o k u t n ą 
(fioletową), z modlitw i śpie-
wów usuwano radosne Allelu-
ja, do roku zaś 1248 obowią-
zywał post, chociaŜ w formie 
złagodzonej. We wspomnia-
nym 1284 roku papieŜ Inno-
centy IV skrócił Wielki Post, 
wyznaczając go od Środy 
Popielcowej. Był to więc 
rodzaj przedsionka, wprowa-
dzający w nastrój Wielkiego 
Postu. W niedzielę post nie 
obowiązywał i dotąd nigdy 
nie obowiązuje. Bowiem kaŜ-
da niedziela ma charakter 
święta. 

Anonimus 

  Od posypania głów 
popiołem rozpoczyna się  
Wielki Post, 40-dniowy okres 
przygotowania do największe-
go święta chrześcijan Wielka-
nocy. Dla lepszego przygoto-
wania wiernych do obchodu 
dorocznej pamiątki Zmar-
twychwstania Pańskiego, w II 
wieku dodano dwa dni postu 
przed tym świętem. W wieku 
III poszczono juŜ cały tydzień. 
Wreszcie na początku wieku 
IV wprowadzono post 40-
dniowy na pamiątkę postu 
Jezusa Chrystusa. W wieku VI 
w Rzymie post rozpoczynał się 
6 tygodni przed Wielkanocą. 
Jednak po odliczeniu niedzieli, 
w których nigdy nie poszczo-
no, post wielki trwał właściwie 
tylko 36 dni. Dlatego w wieku 
VII dodano brakujące dni                        

ciekawych 
informacji 
dotyczących 
wydarzeń z 
Ŝycia szkoły. 

śyczymy 
milej lektu-
ry!  

Z historii Wielkiego Postu 



 Rywalizacja to nie 

gra, w której przegrywający 

ciska w sędziego pomarań-

czami. Rywalizacja to brater-

stwo. Dlaczego? Aby kaŜdy 

produkował coraz więcej. To 

nie wszystko. Rywalizacja 

słuŜy równieŜ pogłębieniu 

świadomości mas i jedno 

zawsze musi iść w parze 

z drugim. 

Che Guevara (Ernesto    

Guevara de la Serna) 

 Choć ciskano, lecz 
nie pomarańczami, a cukier-
kami i nie w sędziego, a w 
publiczność. Atmosfera na 
przeglądzie kolęd w Zespole 
Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w  Myślenicach 
była bardzo przyjemna 
i  świąteczna. Konkurs kolęd, 
który odbył się 22 grudnia, 
a więc tuŜ przed przerwą 
świąteczną, przebiegał bar-
dzo miło pomimo ogromnej 
rywalizacji pomiędzy klasa-
mi, które walczyły o główną 
nagrodę tj. dofinan-
sowanie do wy-
cieczki. 

 Z  k l a s 
pierwszych wysoki 
poziom i zaangaŜo-
wanie zaprezento-
wała klasa I TA, 
która to właśnie 
" p o c z ę s t o w a ł a " 

publiczność cukierkami. 
Następnie zachwycili nas, a 
wręcz ogłuszyli swoim bar-
dzo ostrym, metalowym 
przebojem reprezentanci kl. 
IV TIa pod nazwą Diabelski 
Orszak w składzie: Szymon 
Kowalski - wokal, Krystian 
Róg - beatbox i Arek Leśniak 
- gitara elektryczna. Najwięk-
sze emocje wśród publiczno-
ści wywołała Marzena Stop-
ka z klasy III TG, która za-
prezentowała utwór Gosi 
Andrzejewicz pod tytułem 
„Magia Świąt”. TakŜe wyso-
ki poziom i duŜą dawkę za-
bawy zaprezentowała klasa 
3TI, która niestety musiała 
się zmierzyć ze "złośliwością 
rzeczy martwych". Na szczę-
ście wyszli z tego pojedynku 
zwycięsko i sami takŜe posta-
rali się zamienić szkolną 
scenę w sportowy ring. Bar-
dzo pozytywnie zaskoczyła 

wszystkich (nie po raz pierw-
szy) klasa III TA wyrafino-
wanymi strojami i przepięk-
nym wykonaniem utworów, 
a głównie występem Klaudii 
Fus. Ogólnie mówiąc wszyst-
kie klasy ze szkoły pokazały 
się z dobrej strony, dlatego 
teŜ jury, w składzie którego 
zasiedli Jerzy Cachel, Arleta 
Garbień, Dorota Mirek  
i Łukasz Piekarz miało bar-
dzo cięŜkie zadanie w wybra-
niu najlepszej klasy. Po kil-
kuminutowej naradzie ogło-
szono wyniki. 

  Miejsce III zajęła 
klasa II TI, miejsce II klasa 
III TI i w końcu miejsce I, 
które zajęła klasa III TA. 
Mimo Ŝe formalnie zaprezen-
towano zwycięzców nikt 
z  uczestników konkursu nie 
czuł się przegranym. Wszy-
scy uczniowie pełni radości, 

Ŝe mogli uczestni-
czyć we wspólnym 
kolędowaniu, opu-
ścili szkolną aulę 
i udali się do domów 
na długo oczekiwa-
na przerwę świą-
teczną. 

D.S. 

Przegląd kolęd i pastorałek Idol 2009 
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 Rozpoczął się 
sezon s tudniówkowy. 
W sobotę 23 stycznia balo-
wali maturzyści Zespołu 
Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach: 
juŜ wkrótce technicy - ar-
chitekci krajobrazu, infor-
matycy i Ŝywieniowcy. Ich 
rodzice zdecydowali się na 
wynajęcie sali w OSP 
w StróŜy i... nikt tej decyzji 
nie Ŝałował. 

 F a n t a s t y c z n a 
atmosfera zaczęła się od 
Ŝyczliwości wynajętego 
kucharza z obsługą, dekora-
torki, która zdobiła salę nie 
tylko szarfami i sztucznymi 
kwiatami, ale i sercem "bo 
to przecieŜ dla dzieci, to ich 
jedyny taki bal" - mówiła 
mamom. Mamy zresztą do 
samego końca ściskały 
kciuki do białości: "Ŝeby się 
wszystkim podobało, Ŝeby 
byli zadowoleni". 

 Byli. Jak bardzo, 
świadczy fakt, Ŝe jedna 
z mam musiała wzywać 
pomocy, bo wdzięczni 
"synowie" chcieli ją 
"zatańczyć" do upadłego. 
Znakomicie bawili się boha-
terowie balu, ich osoby 
towarzyszące, nauczyciele, 
wychowawcy i pracownicy 
szkoły. Bawili się wszyscy 
ze wszystkimi, parami 
i wszyscy razem. Nie tylko 
przy zbiorowym polonezie. 

Wiele razy zawiązywał się 
wspólny krąg tańczących, 
wąŜ, łańcuch i wiele innych 
form wspólnej zabawy. 
Prawdziwą owacją skończył 
się "pociąg", prowadzony 
o c z y w i ś c i e  p r z e z 
"konduktora łaskawego", 
czyli dyrektora Jerzego Ca-
chla. Podczas tej studniówki 
powstał nawet spontanicznie 
nowy zwyczaj - uczeń prosił 
nauczycielkę (lub odwrotnie) 
do tańca, a wokół nich tań-
czyła w kręgu cała klasa. 
Jeden z takich tańców skoń-
czył się podrzucaniem wy-
chowawczyni do sufitu przez 
wdzięcznych wychowanków. 
"Atmosferę tworzą ludzie. 

Ten rocznik pokazał, Ŝe po-

trafi się bawić, okazywać 

wdzięczność i darzyć się 

sympatią. ZasłuŜył na to, by 

ten bal pozostał wspaniałym 

wspomnieniem na całe Ŝycie. 

"To jedna z najbardziej uda-

nych studniówek, w jakich 

brałem udział" - powiedział 
dyrektor. 

 Niewątpliwie do 
atmosfery wieczoru przyczy-
nił się rewelacyjnie rozgrze-
wający salę zespół In Cognito 
z Nowego Sącza, w którym 
gra jeden z uczniów klasy 
maturalnej. Swój bal matural-
ny spędził przy perkusji, ale 
na niezadowolonego nie wy-
glądał. Wychodzący z zaba-
wy w niedzielny poranek 
chwalili dosłownie wszystko: 
od muzyki, wystroju sali 
i atmosfery, po bardzo 
smaczne jedzenie, znakomite 
ciasta i prace fotografa. JeŜeli 
bal studniówkowy jest wróŜ-
bą na majowe gorące dni 
matur i egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawo-
dowe - to ten spełnił swoje 
zadanie. 

(awz) 

Bal na sto dni i tysiąc fajerek  
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 Po raz trzeci Samo-
rząd Uczniowski w Zespole 
Szkół im. A. Średniawskiego 
zorganizował „Wampiriadę” 
– akcję honorowego oddawa-
nia krwi. Akcja została prze-
prowadzona przy współpracy 
z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa oddział 
w Myślenicach.  

 P o d o b n i e  j a k 
w poprzednich edycjach 
i tym razem młodzieŜ nie 
zawiodła. W dniach 8 i 15 

lutego krew zdecydowało się 
oddać 37 osób, wielu z nich 
po raz pierwszy. W sumie 
oddano około 14 litrów krwi. 
W czasach ogólnie panującej 
obojętności młodzieŜ naszej 
Szkoły pokazała, Ŝe jest 
w Ŝyciu miejsce na bezintere-
sowną dobroczynność. 

 Krew jest potrzeb-
na codziennie, w duŜych 
ilościach, poniewaŜ jest bez-
cennym lekiem, którego nie 
udało się wytworzyć synte-
tycznie.   
 Jest niezbędna nie 
tylko ofiarom wypadków, ale 
takŜe cierpiącym na szereg 
powaŜnych chorób. Przeta-
czana podczas transfuzji lub 
podawana w  postaci  prze-
tworzo- 

W a m p i r i a d aW a m p i r i a d aW a m p i r i a d aW a m p i r i a d a     
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 Moja  p rzygoda 
z Zespołem Pieśni i Tańca 
„Ziemia Myślenicka” zaczęła 
się dość niedawno, jakieś 
3 miesiące temu. To była dla 
mnie wielka zmiana, bo wcze-
śniej moim Ŝyciem był taniec 
towarzyski, to była moja mi-
łość i często tęsknie do tego 
sportu, który kształtował moje 
Ŝycie przez prawie 6 lat. Ko-
chać tańca nie przestałem, 
więc gdy nie miałem juŜ dla 
nie tyle czasu ile poświęcałem 
go wcześniej, to szukałem 
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tworzonych preparatów, po-
zwala ratować Ŝycie i zdro-
wie.    
 Sam zabieg jest 
bezbolesny i całkowicie bez-
pieczny, a świadomość, Ŝe 
ratujemy komuś Ŝycie, daje 
największą satysfakcję. Aby 
zostać honorowym krwiodaw-
cą naleŜy mieć ukończono 18 
lat oraz posiadać dobry stan 
zdrowia – to tak niewiele, 
a znaczy tak duŜo. 

Wszystkim uczniom 
oraz nauczycielom serdecznie 
dziękujemy za udział. Zapra-
szamy do wzięcia udziału w 
kolejnej akcji, ze względu na 
duŜe zainteresowanie jest 
planowana w czerwcu. 

DM 

 czegoś podobnego, ale zaj-
mującego mniej czasu i w 
końcu znalazłem, albo raczej 
ona znalazła mnie, bo spotka-
łem Wiesię, która juŜ od 
dłuŜszego czasu naleŜy do 
zespołu. Wieśka jest przykła-
dem, Ŝe się da, choć jest cza-
sem cięŜko. Wbrew pozorom 
taniec ludowy mówiąc ogól-
nie, bo to wiele tańców 
i figur, nie jest taki łatwy, 
przede wszystkim trzeba 
dbać o kondycję, by tańczyć, 
śpiewać, tu podskoczyć tam 
przykucnąć, tu podrzucić 
partnerkę. W zespole tworzy-
my jedną wielką „rodzinę” 
z którą moŜna porozmawiać, 

pośmiać się. Ludzie, których 
tam spotkałem, są juŜ częścią 
mnie, przecieŜ pracujemy 
razem, tworzymy przyszłość 
z tradycją i charakterem.  

 Pokochałem ten 
taniec choć jest inny, bo 
przecieŜ ludowy, a ludzie 
w moim wieku nie lubią 
takich rzeczy, bo to przecieŜ 
stare i śmieszne. Ale to 
kształtuje moją osobowość. 
Cieszę się, Ŝe naleŜę do ze-
społu, uczę się czegoś nowe-
go, wcale nie nudnego, 
a  przynoszącego mi radość 
i moŜliwość odreagowania 
od codzienności.               KP 

Moja pasja 
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                        U c z n i o w i e 
Zespołu Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego pod opieką 
pedagoga szkolnego kolejny 
rok prowadzą akcję pomocy 
bezdomnym psom ze schro-
niska w Harbutowicach. 
Działania na rzecz bezdom-
nych zwierząt i odwiedziny 
w schronisku stanowią dla 
nich takŜe doskonałą lekcję 
wychowawczą.  

 W październiku 
bieŜącego roku szkolnego 
młodzieŜ z klasy III TA i III 
TG przeprowadziła zbiórkę 
karmy dla psów i innych 
trwałych artykułów spoŜyw-
czych w Centrum Handlo-
wym "Stara Cegielnia" oraz 
wśród uczniów i nauczycieli 
naszej Szkoły. RównieŜ 
w październiku odwiedzili-
śmy schronisko i przekazali-

śmy opiekunce zwierząt, pani 
Małgorzacie Dobrzańskiej, 
zebraną Ŝywność. Uczniowie 
z klas trzecich technikum 
zapoznali się z warunkami 
panującymi w schronisku, 
mieli szansę poznać smutny 
psi los, który „zawdzięczają” 
porzucającemu je człowieko-
wi.  

 W styczniu z ini-
cjatywy uczniów klasy IV 
TIa zaprosiliśmy do akcji 
młodzieŜ z myślenickich 
gimnazjów.  Na zaproszenie 
odpowiedziało tylko Gimna-
zjum nr 2, którego uczniowie 
przy pomocy pani pedagog 
zebrali karmę i koce dla 
psów. W lutym dzięki uprzej-
mości Dyrektora Zespołu 
Szkół, uczniowie naszej 
Szkoły i Gimnazjum odbyli 
wycieczkę szkolnym samo-

chodem do schroniska 
w Harbutowicach. MłodzieŜ 
z Gimnazjum po raz pierwszy 
była w przytulisku dla bez-
domnych psów. Miejsce to 
zrobiło na nich duŜe wraŜe-
nie. Bezdomne zwierzęta lgną 
do człowieka, który traktuje 
je dobrze, dba o nie. Opie-
kunka psów opowiedziała 
nam o losie porzuconych 
zwierząt i o moŜliwości adop-
towania ich na odległość.  
Psy ze schroniska wydawane 
są jedynie odpowiedzialnym 
ludziom, wolontariusze 
sprawdzają warunki, w jakich 
nowi właściciele trzymają 
zabrane ze schroniska zwie-
rzęta.  

 Opiekunowie przy-
tuliska w Harbutowicach, 
państwo Małgorzata i Jerzy 
Dobrzańscy, są starszymi 
ludźmi, często trudno im 
podołać wszystkim obowiąz-
kom. Serdecznie zapraszają 
wszystkich chętnych którym 
nie jest obcy los porzuconych 
psiaków, do współpracy 
i działań na rzecz zwierząt. 
Aktualnie w schronisku jest 
70 psów. Dodatkowe infor-
macje znajdują się na stronie: 
www.przytulisko.harbutowice.
pointblue.com.pl 

LG                                                            

Nasi „bracia mniejsi”…  



Zajęcia pozalekcyj-
ne w Zespole Szkół im. 
A. Średniawskiego prowa-
dzone są juŜ od blisko 2 lat, 
a ich inicjatorami są  nauczy-
ciele: Jarosław Szlachetka 
i Łukasz Drewienkiewicz. 
Początkowo zainteresowana 
grupa uczniów wyjeŜdŜała do 
Lubnia, gdzie wynajmowano 
halę przy tamtejszym Gimna-
zjum im. Jana Pawła II. War-
to podkreślić, Ŝe w zajęciach 
piłkarskich praktycznie od 
początku ich istnienia regu-
larnie i aktywnie uczestniczy 
Dyrektor Jerzy Cachel. 

W miarę upływu 
czasu zajęcia cieszyły się 
coraz większym zaintereso-
waniem i chętnych przyby-
wało. W związku z tym 
w okresie wiosenno – letnim 
zaczęto organizować dodat-
kowo zajęcia na obiekcie 
„Orlik” przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Myślenicach. 
Udało się takŜe wygospoda-
rować termin w nowo otwar-
tej hali widowiskowo – spor-
towej na Zarabiu (koszty 
pokryła szkoła), w związku 
z czym nie było juŜ koniecz-
ności wyjazdów do Lubnia, 
a co za tym idzie zajęcia stały 
się dostępne dla szerszego 
grona uczniów i mogły odby-
wać się częściej. Zniknął 
bowiem problem przejazdów 
- pierwotnie korzystano 
z samochodu szkolnego lub 

nauczyciele prowadzący 
dowozili uczniów prywatny-
mi samochodami. 

W czasie ferii zi-
mowych uczniowie Zespołu 
Szkół im. A. Średniawskiego 
mieli moŜliwość korzystania 
z hali widowiskowo – sporto-
wej codziennie (grano 
w piłkę siatkową, piłkę noŜną 
oraz piłkę ręczną). 

Obecnie szkoła nie 
wynajmuje obiektów sporto-
wych, gdyŜ dosłownie za 
kilka dni będzie w pełni dys-
ponować własną halą wido-
wiskowo – sportową . Jednak 
Jarosław Szlachetka i Łukasz 
Drewienkiewicz, pomimo 
swego rodzaju okresu przej-
ściowego, starają się jednak 
w miarę moŜliwości nadal 
organizować dla zaintereso-
wanych uczniów zajęcia 

piłkarskie. Hala widowisko-
wo – sportowa na Zarabiu 
wynajmowana jest raz 
w tygodniu na własną rękę 
przez wymienionych nauczy-
cieli oraz uczniów, zaś aby 
zmniejszyć koszty wynajmu 
do wspólnej gry zapraszane 
są równieŜ osoby z zewnątrz. 

 NaleŜy równieŜ 
wspomnieć, Ŝe całkiem nie-
dawno nieformalna reprezen-
tacja Zespołu Szkół im. 
A. Średniawskiego w skła-
dzie: Ł. Drewienkiewicz 
(bramkarz), Jarosław Szla-
chetka, J. Makselon, A. Ha-
nusiak, P. Szatan, R. Chanek 
i D. Hanusiak zajęła 4 miej-
sce (na 16 druŜyn) w Turnie-
ju Piłki NoŜnej Halowej 
o Puchar Wójta Gminy 
Pcim . 

ŁD 

2009/2010                               styczeń—luty Str. 6 

S P O R T O WE  F E R I E . . .  



Jacek Opydo (uczeń 1 klasy 
Technikum Informatyczne-
go): 

Według mnie zajęcia poza-

lekcyjne z piłki noŜnej orga-

nizowane przez naszą szkołę 

są bardzo potrzebne. Poma-

gają zrelaksować się i aktyw-

nie wypocząć po cięŜkich 

dniach nauki. Są one zara-

zem doskonałym sposobem 

na poprawienie kondycji 

fizycznej. Ponadto uczymy się 

na nich umiejętności współ-

pracy w zespole, poznajemy 

siebie nawzajem, a takŜe 

nauczycieli. UwaŜam, Ŝe jest 

to bardzo dobry sposób na 

wykorzystanie wolnego czasu 

przez młodzieŜ z naszej szko-

ły. Mam nadzieję, Ŝe tego 

typu pomysłów będzie jak 

najwięcej.  

 

Marek Szlachetka (uczeń 
1 klasy Technikum śywienia 
i Gospodarstwa Domowego): 

Podczas 

zajęć panu-

je przyjem-

na atmosfe-

ra, a przy 

tym dostar-

czają one 

trochę ad-

renaliny. 

Podoba mi 

się moŜli-

wość wspól-

nej gry z 

nauczycie-

lami, z którymi moŜna poroz-

mawiać luźniej niŜ w szkole, 

a jednocześnie trzeba zwra-

cać uwagę na zachowanie. 

Zajęcia te dają równieŜ moŜ-

liwość zawarcia nowych 

znajomości z uczniami ze 

starszych klas.  

 

Paweł Szatan (uczeń 3 klasy 
Technikum Informatyczne-
go): 

Zajęcia pozalekcyjne z piłki 

noŜnej organizowane przez 

naszą 

szkołę są 

doskona-

łym spo-

sobem 

spędza-

nia wol-

nego 

czasu i 

oderwa-

nia się 

od szarej 

codzien-

nej rzeczywistości. Panuje na 

nich świetna atmosfera, gra 

jest momentami ostra, ale 

fair. Wszyscy uczestnicy za-

jęć wykazują duŜe zaangaŜo-

wanie. Ciekawym doświad-

czeniem jest moŜliwość 

wspólnej gry z nauczyciela-

mi.  

 

Radosław Chanek (uczeń 
4 klasy Technikum Architek-
tury Krajobrazu): 

Pozalekcyjne zajęcia z piłki 

noŜnej są bardzo dobrym 

sposobem spędzania wolnego 

czasu dla młodzieŜy. Pomysł 

ich realizacji okazał się traf-

ny, gdyŜ uczniowie – zarów-

no młodsi jak i starsi uczą się 

dyscypliny i pracy w zespole, 

a co najwaŜniejsze – podno-

szą swoje umiejętności spor-

towe.  

 

 

. . .  W  „ Ś R E D N I A WS K I M ”   
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 Avatar to film sci-
fi, produkcji USA i Wielkiej 
Brytanii, w reŜyserii Jamesa 
Camerona. Zajmuje 3 mie-
jsce w historii kina pod 
w z g l ę d e m  w y s o k o ś c i 
budŜetu - 237 milionów 
dolarów. W dziedzinie pos-
ługiwania się technologią 3D 
oraz animacją komputerową 
stanowi epokowy krok 
naprzód. 

 A k c j a  f i l m u 
rozgrywa się w 2154 roku na 
planecie zwanej Pandora. Jak 
sama nazwa wskazuje, niesie 
w sobie mnóstwo niebezpie-
czeństw i pułapek. W więk-
szości pokryta przez lasy, 
skrywa surowce naturalne, 
których brakuje na Ziemi, 
a dzięki którym Ziemianie 
mogą zbić fortunę - wartość 
rynkowa Unobtainium wyno-
si 20 milionów dolarów za 
kilogram. Ludzie planują 
więc  j e  wyd o b ywać , 
a rdzenni mieszkańcy, Na'vi, 
próbują bronić swój świat 
przed zagładą. Są to poko-
jowo usposobieni human-
oidzi, wysocy na dziesięć 
stop, o błękitnej skórze, 
którzy Ŝyją harmonijnie 
w obrębie swojego świata 
zachowanego w niena-
ruszonej formie. Dodatkowo 
plemię to posiada wysoko 
rozwinięty język i własną 
kulturę. 

 Powietrze na Pan-
dorze jest zabójcze dla ludzi, 
więc główny bohater Jake 
Sully (grany przez Sama 
Worthingtona) - spara-
liŜowany komandos - 
w zastępstwie swojego brata 
musi wziąć udział w nowa-
torskim eksperymencie nau-
kowym. Ziemianie stworzyli 
specjalne hybrydy zwane 
ava t a rami ,  s te ro wanie 
którymi umoŜliwia przenie-
sienie umysłu człowieka 
w ciało Na’vi.  

 JuŜ na początku 
nasz bohater ma kłopoty - 
gubi się w lesie. Nikt nie jest 
zaskoczony, Ŝe znajduje go 
nie kto inny jak księŜniczka 
Neytiri (Zoe Saldana), która 
ratuje mu Ŝycie, by później 
wprowadzić go w świat ple-
mienia niebieskoskórych. 
Dzięki temu Jake w swoim 
nowym ciele poznaje tajem-
nice Pandory i nawiązuje 
kontakt z rdzennymi miesz-
kańcami. Za sprawą uczucia 
do głównej bohaterki za-
czyna wątpić w słuszność 
swojej misji - infiltracji 
Na’vi, zmienia front i decy-
duje walczyć w obronie Pan-
d o r y  z  o k r u t n y m 
i  s a d y s t y c z n y m 
pułkownikiem Milesem 
Quaritchem (Stephen Lang). 
Z pomocą swojej nieo-
cenionej dr Grace Augustine 
(Sigourney Weaver) stara się 

przekonać plemię do 
opuszczenia swoich schro-
nień i ucieczki. Niestety, 
ludzie niszczą ich dom. Jake 
jest zmuszony zjednoczyć 
wszystkie plemiona Pandory 
w walce ze wspólnym agre-
sorem. 

 Avatar przytłacza 
nas swoim bogactwem 
szczegółów i precyzją wyko-
nania - ekranowa rzeczywis-
tość tętni własnym Ŝyciem. 
Niesamowite pasma górskie 
unoszące się w powietrzu ze 
spadającymi w nicość 
wodospadami, kilkuset-
metrowe drzewa, kwiaty 
I fluorescencyjne grzyby oraz 
latające meduzy i przeraŜa-
jące bestie tworzą nie-
samowitą florę i faunę tej 
planety. Pandora dosłownie 
Ŝyje. Zjawiskowo piękna 
i niebezpieczna kusi by 
odkryć jej tajemnice. Wraz 
z efektami tworzy mieszankę 
wręcz wybuchową, która 
wciąga zwykłego człowieka.  

MS, IV TIA 

„AVATAR” okiem informatyka 
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 Problem uzaleŜnie-
nia od gier online dotknął 
paru moich znajomych... 
I mnie równieŜ. Wielu ludzi 
nie potrafi zrozumieć jak to 
moŜliwe, Ŝe gry MMORPG 
(ang. Massively Multiplayer 
Online Role Playing Game) 
tak mocno uzaleŜniają. Gry 
online wzbudzają w nas chęć 
rywalizacji z innymi, do tego 
moŜna poznać naprawdę 
fajnych ludzi o podobnych 
zainteresowaniach (to chyba 
jedyny plus takiego uzaleŜ-
nienia ;) 

 Ogame, dla tych, 
którzy nie wiedzą, to interne-
towa gra ekonomiczno-
wojenna, która rozgrywa się 
w czasie rzeczywistym. W tej 
grze trzeba przede wszystkim 
pilnować swojego konta, bo 
w kaŜdej chwili ktoś moŜe 
nas zaatakować. W praktyce 
oznacza to zagląda-
nie do gry co go-
dzinę czy dwie. 
UzaleŜnieni od 
Ogame często pod-
porządkowują swój 
plan dnia do gry: 
wstają o godzinie, 
gdy ich flota wraca 
z misji, przed snem 
włączają grę, Ŝeby 
ochronić flotę, 
muszą zrezygno-
wać z oglądania 
meczu, poniewaŜ 
ktoś ich atakuje w 
grze lub ktoś 

z sojuszu prosi o pomoc. 
Większość uzaleŜnia się w 
podobny sposób. 

 T i b i a  t o  g r a 
MMORPG, stworzona przez 
4 niemieckich studentów 
informatyki. Pierwsza wersja 
Tibii została wydana w 1997, 
była jednak bardzo niedopra-
cowana. Po krótkim czasie 
stała się projektem komercyj-
nym. Charakterystyczną 
cechą tej gry jest fakt, Ŝe np. 
dla 20 minut zabawy w grze 
trzeba 10 godzin pracować
(czyt. grać nie odczuwając 
rozrywki). Czas włoŜony 
w grę sprawia, Ŝe mimo nie-
powodzeń cięŜko jest prze-
stać grac, wzmaga się w nas 
chęć rywalizacji. 

 Od Ogame i Tibii 
nie byłem nigdy uzaleŜniony, 
Tibię włączyłem na 2 minuty 

i dałem sobie spokój, z Oga-
me wytrzymałem dwa dni. 
Niestety WoW (World of 
Warcraft) wciągnął mnie na 
rok, na szczęście uwolniłem 
się i od ponad roku nie gram 
w ogóle i nie mam ochoty. 
To, co ciągnie do tej gry to 
praca, którą włoŜyłeś w swo-
ją postać, chęć rywalizacji, 
osiągnięcia czegoś, chęć 
zemsty nad kimś (np. jeśli 
ktoś cały czas uprzykrza ci 
"Ŝycie"), do tego dochodzą 
ludzie, których poznajesz. 
Pod koniec WoW zaczął 
mnie nudzić, wszystko kręci-
ło się wokół pogoni za lep-
szym ekwipunkiem, zauwa-
Ŝyłem teŜ, Ŝe gdy wchodzi-
łem do gry i nie było Ŝadne-
go z moich znajomych to od 
razu rezygnowałem. Przed 
"zerwaniem" z WoWem 
powstrzymywali mnie wła-

śnie poznani tam 
ludzie. Nie pole-
cam zaczynać 
grać, nie warto 
ryzykować, Ŝe się 
uzaleŜnisz. Sporo 
graczy w WoWa 
miało problemy ze 
szkołą i rodziną, 
bo nie potrafili 
odejść od kompa, 
no ale najlepiej 
uczymy się na 
własnych błę-
dach ;) 

Vanir 

Zagramy w sieci…? Zagramy w sieci…? Zagramy w sieci…? Zagramy w sieci…? ---- Ogame, Tibia, WoW Ogame, Tibia, WoW Ogame, Tibia, WoW Ogame, Tibia, WoW    
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• Bierbrauer Bauer 

braut braunes Bier. Brau-

nes Bier braut Bierbrauer 

Bauer. 

• Spannend: Spinnende 

spanische Spanner 

verspannen spannende 

spanische Spinner. 

• Zehn zahme Ziegen 

zogen zehn Zentner Zimt 

zum Zug. 

• Schneiders Schere 

schneidet scharf, scharf 

schneidet Schneiders 

Schere.  

• Fischers Fritze fischte 

frische Fische, frische 

Fische fischte Fischers 

Fritze.  

• Klaus kaut Kraut. 

Kraut kaut Klaus. 

•  Griesbrei bleibt 

Griesbrei und Kriegsbeil 

bleibt Kriegsbeil. 

• Was hat sechs 
Füβe und singt? 

 

• Wenn die Schwe-
ster deines On-
kels nich deine 
Tante ist , wer ist 
sie dann? 

 

Oprac. DM  

• Was ist tiefer 
Teller oder Tas-
se? 

 

• Wer geht spazie-
ren und bleibt 
doch zu Hause? 

 

• Warum sind die 
Schüler so reich? 

 

sPassssssss miT DeUtSch?- nA klAr ! 

R ä t s e l  ( Z a g a d k i )   

Str. 10 
Rozwiązania : 1. Oder 

(Fluss), 2. die Schnecke, 3. 

weil fast jeder ein Bank 

besitzt  4. das Trio 5. deine 

Mutter 

 Złam sobie język czyli powiedz to po niemiecku: 



Nie samym mięsem czło-

wiek Ŝyje – w poście propo-

nujemy Państwu przepisy 

na znakomite i sycące dania 
z ryb. 
 
Składniki: 
 
1 filet z łososia bez skóry 
8 średnich ziemniaków 
3 jajka 
szklanka mleka 
2 łyŜki masła 
pęczek posiekanego koperku 
sól 
świeŜo zmielony pieprz 

Wykonanie: 
 
 Ziemniaki szoruje-
my pod bieŜącą wodą i gotu-
jemy aŜ będą półtwarde, 
odstawiamy do przestygnię-
cia. Łososia myjemy, kroimy 
w ukośne plastry długości    
4-5 cm i grubości ok. 1 cm. 
Przestudzone ziemniaki obie-
ramy ze skórki, kroimy 
w talarki i układamy w Ŝaro-
odpornym naczyniu posma-
rowanym masłem, na ziem-
niakach układamy warstwę 
łososia i jeszcze jedną war-

stwę ziemniaków, solimy. 
W miseczce ubijamy jajka za 
szklanką mleka, ubitą masą 
zalewamy ziemniaki i łososia. 
Wstawiamy do piekarnika 
rozgrzanego do temperatury 
180 stopni, na 20-25 minut. 
W małym rondelku rozpusz-
czamy 2 łyŜki masła, dodaje-
my posiekany koperek. Wyj-
mujemy zapiekankę z piekar-
nika i polewamy masłem 
koperkowym. Podajemy 
z zieloną sałatą 

Anonimus 

Przepisy ze szkolnej kuchni 
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 Trz yn a s to l a t k a , 
która przeŜywa piekło wojny 
i prześladowań śydów, po-
stanawia prowadzić swój 
pamiętnik. Jest to pewnego 
rodzaju "przyjaciel", do któ-
rego moŜe kierować swoje 
przemyślenia, badać nastroje, 
zachowanie. Przede wszyst-
kim jednak białe kartki są dla 
niej jedyną drogą zwierzeń. 
Ta sytuacja była spowodowa-
na tym, Ŝe będąc pochodze-
nia Ŝydowskiego musiała 
wydać się wraz z rodziną 
w ręcę Niemców lub się 
ukrywać. Rodzina Anne 
Frank wybrała drugi wariant. 
W specjalnie przygotowanej 

"Oficynie" spędzili ponad 
dwa lata, odcięci od świata 
zewnętrznego za pomocą 
czterech ścian. 

    "Kitty", bo tak nazywa 
Anna swój dziennik, jest 
odzwierciedleniem wpływu, 
jaki wywarł Holocaust na 
nastolatkę. Anne poświęca 
takŜe wiele miejsca opisom 
stosunków panujących po-
między członkami rodziny, 
ale i swojej tęsknocie za zwy-
kłymi rzeczami, takimi jak 
rower, szkoła, czy pies. 

 Czytając Dziennik 

zastanawiałem się, skąd tak 
młoda dziewczyna brała siłę 

na przetrwanie w tym cia-
snym "pudle"? Jak radziła 
sobie z ograniczeniem ruchu, 
brakiem kontaktu ze świa-
tem. 

    Choć to ksiąŜka napisana 
przez nastolatkę, która w tak 
cięŜkim czasie wkracza po-
woli w świat dorosłych, to 
uwaŜam, Ŝe jest to ksiąŜka, 
którą moŜna z chęcią wziąć 
do ręki i przeczytać. Myślę, 
Ŝe dla wielu moich rówieśni-
ków moŜe stać się impulsem 
do refleksji, gdy porównają 
swoje obecne Ŝycie z Ŝyciem 
Anne.  

DT  

Anne Frank Dziennik - oficyna (recenzja)     
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- 15°C Kot upiera się, Ŝe 
będzie spał z tobą w łóŜku. 
Norwedzy zakładają swetry. 
- 17°C W Oslo właściciele 
domów włączają ogrzewanie. 
Rosjanie ostatni raz w sezo-
nie wyjeŜdŜają na dacze. 
- 20°C Amerykańskie samo-
chody nie zapalają. 
- 25°C Niemieckie samocho-
dy nie zapalają. Wyginęli 
Jamajczycy. 
- 30°C Władze podejmują 
temat bezdomnych. Kot śpi 
w twojej piŜamie 
- 35°C Zbyt zimno, Ŝeby 
myśleć. Nie zapalają japoń-
skie samochody.                 
- 40°C Planujesz przez dwa 
tygodnie nie wychodzić z 
gorącej kąpieli. Szwedzkie 
samochody odmawiają posłu-
szeństwa. 

+ 20°C Grecy zakładają swe-
try (jeśli je tylko mogą zna-
leźć). 
+ 15°C Jamajczycy włączają 
ogrzewanie (oczywiście, jeśli 
je mają). 
+ 10°C Amerykanie zaczyna-
ją się trząść z zimna. Rosja-
nie na daczach sadzą ogórki. 
+ 5°C MoŜna zobaczyć swój 
oddech. Włoskie samochody 
odmawiają posłuszeństwa. 
Norwedzy idą się kąpać do 
jeziora.                 
0°C W Ameryce zamarza 
woda. W Rosji woda gęstnie-
je.                                   
- 5°C Francuskie samochody 
odmawiają posłuszeństwa. 

- 42°C W Europie nie funk-
cjonuje transport. Rosjanie 
jedzą lody na ulicy. 
- 45°C Wyginęli Grecy. Wła-
dze rzeczywiście zaczynają 
robić coś dla bezdomnych. 
- 50°C Powieki zamarzają w 
trakcie mrugania. Na Alasce 
zamykają lufcik podczas 
kąpieli. 
- 60°C Białe niedźwiedzie 
ruszyły na południe. 

- 70°C Zamarzło piekło. 
- 73°C Fińskie słuŜby spe-
cjalne ewakuują świętego 
Mikołaja z Laponii. Rosjanie 
zakładają uszanki. 
- 80°C Rosjanie nie zdejmują 
rękawic nawet przy nalewa-
niu wódki. 
- 114°C Zamarza spirytus 
etylowy. Rosjanie są wkurze-
ni.   
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Coś śmiesznego  

Zapusty 
  Dawne polskie określenie karna-wału uŜywane jeszcze po II wojnie świato-wej, zwłaszcza na wsiach.   Z zapustami łączył się zwyczaj "chodzenia po kolędzie", podczas którego kolędnicy odgrywali krótkie scenki fabular-ne, otrzymując w zamian poczęstunek lub drobne datki czy podarunki.   Dla grup zamoŜniejszych (głównie szlachty, a później takŜe mieszczaństwa) zapusty były okresem zabaw, kuligów, ba-lów.  

 Zapusty kończyły się o północy we wtorek poprzedzający Środę Popielcową, która rozpoczynała 40-dniowy okres Wiel-kiego Postu. 
 


