
Gazetka szkolna 
wydawana przez 
uczniów Zespołu 

Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego 
 w Myślenicach 

Od redakcji: 

 Witamy  wraz z no-
wym numerem szkolnej gazet-
ki. Mamy zamiar  prężnie i 
dostarczać wam świeżych in-
formacji o tym co dzieje się w 
naszej szkole. Jesteśmy  otwar-
ci również na współpracę i oraz 
propozycje. Czekamy na  nowe 
pomysły.  

Numer gazetki, który oddaje-
my w Wasze ręce zdominowa-
ła tematyka sportowa. Pewnie 

W numerze m.in.: 

- wywiad z prof. Mar-
kiem Holocherem  

- recenzja gry FIFA 13  

- relacja z rozgrywek 
szkolnej ligi piłki nożnej  

- ciekawostki o sporcie na  
wesoło i na poważnie  

- aktualności z życia 
szkoły  

- i wiele innych artyku-
łów!  

_bez_naz
wy// 
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  28 października 
turniejem WTA Tour Cham-
pionships w Stambule zakoń-
czył się sezon w tenisie ziem-
nym. Na twardej nawierzchni 
rywalkami Agnieszki Rad-
wańskiej były Rosjanka Mari-
ja Szarapowa, Czeszka Petra 
Kvitova i Włoszka Sara Errani 
- grupa biała. W grupie czer-
wonej zaś rywalizowały:  
Białorusinka Wiktoria Aza-
renka, Amerykanka Serena 
Williams, Niemka Angelique 
Kerber i Chinka Na Li. 
Agnieszka dotarła do półfina-
łu, ale przegrała z Amerykan-

dlatego, że 
wszyscy żyli-
śmy meczem 
Po l ska  -
Anglia.  Nie-
mniej jednak 
w naszym 
pisemku nie tylko o tym.  

 Za oknem pierwszy 
śnieg… Więc  my zabieramy 
się  do zbierania materiałów 
do nowego numeru… 

Miłej lektury! 

Zima nadchodzi 
ką 2:6, 1:6, która następnego 
dnia wygrała turniej pokonu-
jąc Mariję Szarapową 6:4, 
6:3. 

   Go r ą c o  b ę d z i e 
z początkiem sezonu zimowe-
go. Już od 23 listopada w 
Lillehammer (Norwegia) 
będziemy mogli śledzić zma-
gania Kamila Stocha i innych 
naszych skoczków narciar-
skich. Dzień później w Gäl-
livare (Szwecja) na dystansie 
10 km stylem dowolnym ru-
szy w pogoń za kryształową 

kulą nasza czterokrotna 
medalistka olimpijska 
Justyna Kowalczyk. Od 25 
listopada na ekrany nasze-
go telewizora zagości bia-
thlon, a razem z nim srebr-
ny medalista igrzysk olim-
pijskich Tomasz Sikora. 

  20 lutego roz-
poczną się Mistrzostwa 
Świata w Narciarstwie 
Klasycznym 2013 w Val di 
Fiemme (Włochy). 

NZ 



 26 września klasa 
II TR wraz z nauczycielką 
Agnieszką Ziębą uczestni-
czyła w wycieczce do Urzę-
du Gminy i Miasta w My-
ślenicach w celu zapoznania 
się z działaniami promocyj-
nymi w Wydziale Strategii, 
Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji. Oprowadzona 
została przez Piotra Szew-
czyka, który wyjaśnił wiele 
sprzecznych informacji 
o r a z  u k s z t a ł t o w a ł 
w uczniach inne spojrzenie 
na kierunek który wybrali. 

 Dlaczego nie sły-
szymy o promocji Myślenic, 
przecież to miasto turystycz-
ne? Proste pytanie, jednak 
mało kto z nas zna prawidło-
wą odpowiedź. Reklamowa-
nie Myślenic i ich okolic pod 
kątem tego, co możemy w 
nich zobaczyć wśród ich 
mieszkańców, dosko-
nale tego świado-
mych, byłoby bez 
sensu, dlatego też 
działania marketingo-
we z tego zakresu 
Myślenice kierują 
głównie do miesz-
kańców Krakowa 
oraz aglomeracji 
śląskiej. Dlaczego do 

nich? To proste. Kraków 
znajduje się w niewielkiej 
odległości od Myślenic, co 
może zachęcić jego miesz-
kańców do przyjazdu. Śląsk 
zaś dlatego, że różni się on 
znacznie od naszego regionu 
i zdecydowanie brakuje tam 
atrakcji tego typu. 

 Promocja miasta 
Myślenice prowadzona jest 
na kilku płaszczyznach. Tu-
rystyczna - to wszelkiego 
rodzaju działania skierowane 
aby zachęcić turystów do 
przyjazdu; to katalogi, bro-
szury i ulotki, ale również 
różnego rodzaju upominki i 
gadżety ze sloganami rekla-
mowymi, jak np. parasole z 
nadrukiem "Myślenice na 
każdą pogodę" czy kubki 
samochodowe "Myślenice 
zawsze po drodze". Druga 
płaszczyzna promocji to 

wydarzenia np. Dni Myślenic 
i mistrzostwa świata w moto 
trialu. Kolejną płaszczyzną 
jest promocja inwestycjonal-
na i o charakterze międzyna-
rodowym. 

 Wśród mieszkań-
ców prowadzona jest także 
promocja tzw. wewnętrzna, 
np. budowa kanalizacji, 
chodników czy sieci oświe-
tleniowej. Tak więc usługi 
reklamowe Myślenic to nie 
tylko aspiracje turystyczne, 
ale także rola służebna wo-
bec mieszkańców. 

 Jakie są dążenia 
tego miasteczka? Każdy z 
nas szybko odpowie, że pew-
nie zachęcenie jak najwięk-
szej ilości turystów do przy-
bycia w nasze rejony. Ale i to 
nie jest takie proste. Aby to 
osiągnąć należy rozbudować 
sieć noclegową, która znacz-
nie ogranicza ofertę dla tury-

stów, zaprasza-
nych wyłącznie 
na weekend. 
Miasto jednak 
bardzo szybko się 
rozwija i dzięki 
dotacjom pnie się 
w górę ile tylko 
ma sił. 

BŁ 

Reklama u progu reklamy 
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Dnia 2 października 2012 
roku w Jasienicy odbyły się 
warsztaty zawodoznawcze 
dla młodzieży Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Rado-
czy. 

Dzięki współpracy właści-
cielki Gospodarstwa Agrotu-
r y s t y c z n e g o  „ A g r o -
Gościniec” z naszą nauczy-
cielką przedmiotów gastrono-
micznych, panią Anetą Twar-

Zbiórka 
surowców 
wtórnych 
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NAGRODY STAROSTY POWIATU  
MYŚLENICKIEGO:  

KAROL CIEŻ - KLASA 3TI 

ANETA MISTARZ - KLASA 3TA 

MONIKA ŚMIŁEK - KLASA 4TA 

Serdecznie gratuluję uczniom Naszej Szkoły, którzy zna-
leźli się wśród jedenastu najlepszych uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu myślenickiego. Niech ich postawa 
będzie przykładem dla wszystkich uczniów, że warto po-
dejmować trud i starania aby uzyskiwać wysokie wyniki 
w nauce i dobrą frekwencję w celu zdania egzaminu matu-
ralnego i egzaminu zawodowego oraz kontynuowania na-
uki na wymarzonym kierunku studiów wyższych. 

Serdecznie dziękuję władzom Powiatu Myślenickiego 
w osobach Starosty Józefa Tomala oraz Wicestarosty To-
masza Susia za docenienie sukcesów uczniów Zespołu 
Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach oraz za bar-
dzo cenną inicjatywę nagradzania najlepszych uczniów 
powiatu myślenickiego. 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Jerzy Cachel 

Szkolne KOŁO 
PRZYRODNICZE działające 
od obecnego roku szkolnego 
pod opieką Pani Małgorzaty 
Jakuty-Ćwierz zorganizowa-
ło zbiórkę surowców wtór-
nych na terenie ZS im. An-
drzeja  Średniawskiego 
w Myślenicach. Uczniowie 
przynosili m.in.: makulaturę, 
szkło oraz sprzęt AGD 
i RTV. W wyniku akcji ze-
brano odpady na kwotę 193 
zł, która zasiliła konto Sto-
warzyszenia "Pomoc Zespo-
łowi Szkół im. A. Średniaw-
skiego w Myślenicach".  

Mamy nadzieję, że 
w kolejnych latach społecz-
ność szkolna zbierze jeszcze 
więcej surowców niż w tym 
roku. Liczymy także na suk-
cesy w działalności nowo 
otwartego koła przyrodnicze-
go oraz zachęcamy do udzie-
lania się w nim. 

        Justyna 

Warsztaty w gospodarstwie 
agroturystycznym 

dosz dwóch uczniów klasy 
trzeciej: Piotr Flazik i Łu-
kasz Nowak mogło wyko-
nać pokaz carvingu. 

Uczestnicy spotkania 
nabyli nowe doświadczenia 
zawodowe, a uczniowie 
naszej Szkoły swoją umie-
jętnością rzeźbienia w owo-
cach i warzywach przycią-
gnęli uwagę kolegów 
z Radoczy.  

ELKA 



 Jeśli piłka nożna 
jest najpopularniejszym 
sportem drużynowym 
w Polsce, to nie będzie wiel-
kim zaskoczeniem, że FI-
FA, seria piłkarskich symu-
latorów, jest od lat jedną 
z najpopularniejszych gier 
w kraju. Co roku, jak 
w zegarku, wychodzi nowa 
część, a fani sprawdzają, co 
się zmieniło. 

 W obecnej odsłonie 
brak zbliżeń zawodnika pod-
czas wykonywania cieszy-
nek, wszystko odbywa się 
z poziomu głównej kamery 
meczowej. Oprawa? Wciąż ta 
sama - z wąską grupą piłka-
rzy odwzorowanych wspa-
niale i większością, wygląda-
jącą zaledwie podobnie. Tak-
że komentujący mecze pano-
wie Szpakowski i Szarano-
wicz mocno się osłuchali. 
Nie pomaga fakt, że korzy-
stają z tych samych kwestii, 
co trzy lata temu i robią do-
kładnie takie same błędy. 
Rozmijanie się komentarza z 
wydarzeniami na boisku czy 
mylenie nazwisk zdarza się 
nagminnie. Można traktować 
to jako element humorystycz-
ny, ale chyba nie o to tu cho-
dzi. Niestety w polskim wy-
daniu na Xboksie nie znaj-
dziemy angielskiego komen-
tarza. Podoba mi się to, co 
EA zrobiło z trybem mene-
dżerskim. W zeszłym roku 
można było na bieżąco prze-
żywać gorączkę transferową 

w ostatnim dniu trwania 
„okienka”. Tutaj przez cały 
okres transferowy pojawiają 
się informacje o zaintereso-
waniu klubów zawodnikami, 
mocniej czuć przedsezonową 
zawieruchę. Trudno to sobie 
wyobrazić w rzeczywistości, 
ale podoba mi się, że sezon 
w FIFA żyje własnym ży-
ciem. Jeśli komuś zależy na 
wiernym odzwierciedleniu 
realiów, to czeka na niego 
możliwość rozegrania ligo-
wych meczów z uwzględnie-
niem aktualnej formy, skła-
dów i kontuzji, w trybie  
Match Day. 

 A teraz parę minu-
sów nowej części: zawodnicy 
przez siebie przenikają, wal-
ka w powietrzu to prowizor-
ka - zagranie "klepki" (z 
wyjściem zawodnika) główką 
w większości przypadków 
jest niemożliwe, gdyż zmie-
nia zawodnika i walka jest 
przegrana. Zawodnicy turlają 
się po boisku, lewitują, grze-
bią w ziemi.  

FIFA pod lupą 
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             Grając w „trzynastkę” 
można doszukiwać się nowo-
ści, które różnią ją od po-
przednich części.  Niestety, 
nic takiego znaleźć nie moż-
na. Ale to nie oznacza, że 
FIFA traci na swej wartości. 
FIFA 13 nie zaskakuje, ale 
opierając się na świetnej po-
przedniczce w gruncie rzeczy 
nie musi. Większość zmian 
jest drobna ale przemyślana, 
więc w ogólnym rozrachunku 
w tegoroczną edycję gra się 
po prostu lepiej. Szybka, ale 
wcale nie szalona, za to wciąż 
stawiająca na pomysłowość 
i umiejętności rozgrywka jest 
wspierana rozbudowanymi 
i zróżnicowanymi trybami, 
w których zawsze jest co 
robić. Rewolucji nie ma, ale 
kilka kolejnych kroczków w 
dobrym kierunku jak najbar-
dziej. I to wystarczy, by spę-
dzić z FIFA kolejny sezon.            

 

PD 
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 Zespół "p pixel" 
złożony z uczniów techni-
kum informatycznego 
w Zespole Szkół im. 
A. Średniawskiego zdobył 
3. miejsce w drugiej edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
"Nakręć się na zdrowie".  

 Uczniowie: Maksy-
milian Stoch, Jacek 
Opydo, Igor Skałka, 
Karol Cież, Krzysz-
tof Skrzeczek i Ma-
teusz Kościelniak 
pod opieką p. 
Krzysztofa Janusa 
mieli za zadanie 
nakręcić film, który 
przekona rówieśni-
ków do zdrowego 
odżywania się. Przy-
gotowania do kon-
kursu koordynowała 
p. Małgorzata Jaku-
ta-Ćwierz. Jak przy-
znają sami organiza-
torzy, zadanie nie 
było łatwe, gdyż 
wymagało wiele czasu i ener-
gii. Oprócz realizacji filmu 
uczestnicy konkursu mieli 
również dostarczyć komisji 
konkursowej reportaże 
z planu oraz raporty.  

 We wtorek, 23 
p aźd z i e rn i k a  w Sa l i 
„Wzorcownia” w budynku 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w Warszawie 

odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród. Oprócz 
nagrodzonych zespołów 
wzięli w niej udział również 
przedstawiciele ministerstwa 
rolnictwa, ministerstwa edu-
kacji narodowej oraz organi-
zatora konkursu - Fundacji 
Banku Ochrony Środowiska. 

Wszystkie zwycięskie spoty 
zostały przedstawione, a ich 
autorzy udzielili krótkich 
wywiadów. Uczniowie ode-
brali dyplomy i cenne nagro-
dy rzeczowe, natomiast szko-
ła wzbogaciła się o kamerę 
cyfrową.  

 Zespół "p pixel" 
zebrał szczególne pochwały 
za włożenie dużej pracy 

w przygotowanie spotu, m.in. 
za obróbkę komputerową 
i zastosowanie techniki 
"greenscreen". Jest to duży 
sukces dla myślenickich 
młodych informatyków, gdyż 
w konkursie wzięło udział 
220 zespołów (1900 uczest-
ników) z całej Polski, a więc 

konkurencja była ogromna. 
Niemniej zachęceni swoim 
zwycięstwem, już planują 
udział w przyszłorocznej 
edycji konkursem i mierzą - 
w główną wygraną! 

 

AG 

Sukces naszych informatyków! 



 Z okazji tego, że 
ten numer naszej szkolnej 
gazetki dotyczy sportu, 
pozwoliłem sobie przepro-
wadzić skromny wywiad 
z panem Markiem Holoche-
rem, byłym bramkarzem 
Wisły Kraków, Cracovii 
Kraków oraz Hutnika, by-
łym trenerem bramkarzy 
Wisły oraz co najważniej-
sze, nauczycielem wycho-
wania fizycznego w naszej 
Szkole. 

PP: Jak się zaczęła Pana 
przygoda ze sportem? 

Marek Holocher:  Trudno to 
jednoznacznie określić, bo 
jako młody chłopak grałem w 
podwórkowej drużynie 
i zostałem dostrzeżony przez 
skautów „Wisły”, zaprosili 
mnie na trening do drużyny 
trampkarzy i tam zacząłem 
się bawić w piłkę. 

PP: Czy sport od dzieciństwa 
był integralną częścią Pana 
życia? 

MH: No tak. Ja wywodzę się 
z rodziny sportowej. Tata 
grał w koszykówkę, wuj też 
bawił się w sport, matka 
grała w tenisa ziemnego, 
więc sport był mi bardzo 
bliski. 

PP:  Jakie jest Pana zdanie, 
okiem trenera i nauczyciela, 

czy systemy treningowe 
w Polsce są dobre i czy są na 
tyle dobre, by w przyszłości 
polska reprezentacja mogła 
coś osiągnąć? 

MH: Tu jest trudno o jedno-
znaczną odpowiedź, bo sys-
tem treningowy nie odbiega 
od systemów treningowych 
w drużynach zachodniej 
Europy, ponieważ nasi trene-
rzy też się szkolą, też jeżdżą 
na staże. Problem leży w 
czymś innym zupełnie i to 
jest dyskusja na dłuższe po-
siedzenie, ponieważ sam 
system szkolenia jest źle 
prowadzony  i tutaj trzeba 
zacząć od stworzenia możli-
wości,  czyli budowania baz 
sportowych, poprzez posta-
wienie na młodzież i inwe-
stowanie w tą młodzież i to 
może dać efekty, a jeżeli 
będziemy chcieć tak to robić 
jak teraz, to wiecznie będzie-
my kręcić się w kółko i efek-
tów nie będzie.  

PP:  Jak Pan uważa, czy 
w naszej Szkole są następcy 
Bońka, Tomaszewskiego czy 
Szarmacha? 

MH: Na pewno, w ogóle 
tutaj w naszej Szkole jest 
zdolna młodzież i tu w okoli-
cach jest bardzo zdolni za-
wodnicy, ale już na tym eta-
pie, w tym wieku trudno się 

wybić, to już ktoś by musiał 
gdzieś grać, w jakimś zespole 
się wybijać, żeby można było 
wyrokować, że podobną 
karierę zrobi w piłce nożnej. 

PP: Był Pan bramkarzem 
Wisły, Cracovii i Hutnika. 
Podstawowe pytanie jakie 
powinno paść na samym 
początku: Wisła czy Cra-
covia? 

MH: Zdecydowanie Wisła. 

PP: Na taką odpowiedź chy-
ba wszyscy czekali.  

MH: No nie wiem,  ja   każ-
dym razie bardzo żałuję, że 
grałem w Cracovii, ponieważ 
miałem szereg negatywnych 
doświadczeń gdy grałem  
w tym zespole i może stąd 
moje takie uprzedzenie, ale 
jestem wychowankiem Wisły 
i w Wiśle grałem w ekstra-
klasie i Wisła jest mi dużo 
bliższa od Cracovii. Cracovii 
oczywiście nie życzę źle, bo 
patrzę zupełnie chłodno, nie 
jestem szowinistą, ale nic 
więcej. 

PP: Czego sobie Pan życzy 
na kolejne lata pracy w szko-
le i kolejne lata praktyki 
trenerskiej?  

MH: Spokoju.  

PP: Dziękuję za rozmowę.  
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Z podwórka na stadion 



 Ruszyła kolejna 
edycja ligi szkolnej w Zespo-
le Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach. 
Jest to trzeci rok, w którym 
uczniowie tworzą drużyny 
klasowe i rozgrywają mecze 
na zajęciach pozalekcyjnych. 
Zwycięzcą ubiegłorocznego 
turnieju została klasa 3TI 
(obecnie 4TI ), która w finale 
pokonała drużynę 3TG 
(obecnie 4TG). 

 Zasady obowiązują 
takie same jak w poprzednich 
latach, pod koniec września 
odbyło się losowanie grup 
turniejowych. W Grupie A 
o awans będą walczyły dru-
żyny 4TG/TA, 4TI II, 3TI/
TA, 2TA/TG/TR, 1TI II – 
natomiast w grupie B zmie-

rzą się zespoły 4TI I, 4TI III, 
3TI/TG, 2TI, 1TI I. 

 W meczu otwarcia 
zmierzyły się ze sobą zespoły 
2TA/TG/TR z 3TI/TA. Mecz 
zakończył się wynikiem 6:7 
na korzyść trzeciaków. Sę-
dzią tego meczu był pan 
Łukasz Drewienkiewicz. 
Mecz był bardzo zacięty. Do 
ostatniego gwizdka  gracze 
obu drużyn starali się prze-
chylić szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. Trzeba przy-
znać, że zawodnicy obu dru-
żyn zostawili serce i płuca na 
boisku. 

 

Kuba, Gacu$ 

Ruszyła Liga Szkolna  
2012/13 
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Film godny 
polecenia 

HISTORIA FUTBOLU 

 Film to szczegóło-
wo prześledzona historia piłki 
nożnej, sportu, którego korze-
nie sięgają prekolumbijskich 
czasów w Ameryce, oraz 
prezentacja sylwetek najsłyn-
niejszych piłkarzy świata. 
Autorzy serialu przygotowali 
wywiady m.in. z Maradoną, 
Pelém, Zinédine'em Zidane'-
em i Ronaldo. Przedstawiają 
także największe kluby 
i grających w nich piłkarzy, 
a także organizacje piłkar-
skie, takie jak FIFA. Analizu-
ją również społeczny wymiar 
piłki nożnej i wpływ tego 
sportu na światową kulturę. 
Film jest dostępny do obej-
rzenia na YouTube. 

BŁ 

Powiat nagrodził najlepszych uczniów 

 Podczas uroczyste-
go spotkania 21 września 
2012 roku nagrodzonych 
zostało jedenastu najlepszych 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu myślenic-
kiego. Obecni odebrali 
„Statuetki Prymusa”, nagrody 
rzeczowe i listy gratulacyjne 
z rąk starosty Józefa Tomala 
i wicestarosty Tomasza Susia. 

 Starosta podzię-
kował wyróżnionym za ich 
sukcesy w nauce i utrzymy-
wanie dobrej opinii myśle-
nickich szkół. Aby uzyskać 
wyróżnienie uczeń musiał 
uzyskać celujące oraz wy-
sokie wyniki w nauce 
(średnia ocen minimum 
5,2) i być finalistą konkursu 
przedmiotowego przynajm-

niej na szczeblu wojewódz-
kim. Naszą Szkołę reprezen-
towali: Aneta Mistarz, Karol 
Cież oraz Monika Śmiłek. 

 Wszystkim nagro-
dzonym serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych suk-
cesów!  

(red) 



 Puścił Bąka lewą stroną - 
Dariusz Szpakowski. 
Wszystko w rękach konia -  
Jan Ciszewski przed decydu-
jącym przejazdem Jana  
Kowalczyka w Moskwie. 
 Sytuacja zmieniła się diame-

tralnie o 360 stopni - Jacek 
Żemantowski 
Mirosław Trzeciak zdobył 

gola po indywidualnej akcji 

całego zespołu - Dariusz 
Szpakowski (TVP). 
Henryk Wardach to stary 

wyjadacz parkietów - Maciej 
Henszel (radio). 
Włodek Smolarek krąży jak 

elektron koło jądra Zbyszka 

Bońka - Dariusz Szpakowski 
(TVP). 
 Mówię państwu, to jest na-

prawdę niezwykła dziewczy-

na. Dwie ostatnie noce spę-

dziła poza wioską - Włodzi-
mierz Szaranowicz (TVP) 
o Otylii Jędrzejczak. 
Gol jest wtedy, kiedy piłka 

całym swoim obwodem prze-

kroczy odległość równą obwo-

dowi piłki - Andrzej Zydoro-
wicz (TVP). 
Do tej fazy, w której przegry-

wający przegrywa, mamy 

jeszcze trochę czasu - Dariusz 
Szpakowski (TVP). 
Franciszek Smuda zbyt ra-

dykalnie przeczyścił swój 

zespół - Krzysztof Mrówka 
(Wizja Sport). 
 Trzeba wybrać: uroda albo 

sztanga. Pintusewicz wybra-

ła tę drugą ewentualność - 
Marek Jóźwik (TVP). 
Mówię Samprasowi, żeby 

mocniej liftował piłkę. Ale on 

mnie nie słucha. Ale jak ma 

mnie słuchać, skoro mnie nie 

słyszy - Adam Choynowski 
(Eurosport). 
 Trzy lata temu na Igrzy-

skach w Barcelonie... Prze-

praszam - dwa lata temu - 
Krzysztof Miklas (TVP), 
relacjonujący podnoszenie 
ciężarów z IO w Atlancie w... 
1996 r. 
"Trzy minuty, czyli zatem 

około 100 sekund - Jacek 
Laskowski (Canal+). 
Dostałem sygnał z Warsza-

wy, że mają już państwo 

obraz, więc możemy spokoj-

nie we dwójkę oglądać mecz - 
Dariusz Szpakowski (TVP). 
 Obrońca wybił piłkę na tak 

zwany przysłowiowy oślep - 
Andrzej Zydorowicz (TVP). 
Szwedzi są o tyle niebezpiecz-

ni, że nie są groźni - Stani-
sław Terlecki (TVP). 
Trener spojrzał na zegarek, 

żeby dać swoim podopiecz-

nym ostatnie wskazówki - 
Łukasz Płuciennik (Canal+). 
Kibiców szwedzkich nie ma 

zbyt dużo, ale za to nie grze-

szą urodą - Andrzej Zydoro-
wicz (TVP). 
Polscy wioślarze zdobyli na 

igrzyskach dziewięć medali: 

dziewięć srebrnych, dziewięć 

brązowych i dwa srebrne"       

- Artur Szulc (TVP). 
Jak państwo widzicie, nic nie 

widać w tej mgle"- Edward 
Durda (Wizja Sport). 
 Podziwiam jego skromne 

warunki fizyczne - Dariusz 
Szpakowski (TVP). 
Piłkarz polewa sobie wodę 

głową - Dariusz Szpakowski 
(TVP). 
 Bergkamp trafił bramką 

w słupek - Dariusz Szpa-
kowski (TVP). 
Nogi piłkarzy są ciężkie jak 

z waty - Andrzej Zydorowicz 
(TVP). 
 Jest! Niemka traci głowę!"- 
Jarosław Idzi (radio) o poje-
dynku szpadzistek. 
 Mam nadzieję, że po zamro-

żeniu piłkarz nadal będzie 

nadawał się do gry - An-
drzej Szeląg (TVP). 
Zawisza Bydgoszcz to klub, 

który już nie istnieje, wystę-

pując obecnie w IV lidze - 
Andrzej Zydorowicz (TVP). 
 Można to wyczytać z wyrazu 

twarzy konia, gdy jest zbliże-

nie - Wojciech Mickunas 
(TVP). 
 Minuta doliczona do pierw-

szej połowy boiska"- Jacek 
Laskowski (Canal+). 
Oddajemy głos do studia, bo 

tam zacznie się walka o złoto 

- Włodzimierz Szaranowicz 
(TVP). 
  
  Justyna 

Ciekawe komentarze sportowe 
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Jabłkowy przysmak  
Składniki:  

300 g mąki 

3 łyżki cukru 
150 g zimnego masła 

2 łyżki zimnej wody 
1 kg jabłek (najlepiej szara 
reneta, red delicious, anto-
nówka) 
1 łyżka wody 

1 łyżka soku z cytryny 

1/3 szklanki cukru 

1/2 łyżeczki cynamonu 

1 jajko, cukier 

Sposób przygotowania:  

Zagnieść ciasto z mąki, cu-
kru, masła i wody. Zawinąć 
w folię i włożyć do lodówki 
na 30 minut. Jabłka pokroić, 
włożyć do rondla i polać 
wodą. Przykryć i dusić 
5 minut, potrząsając rondlem 
co jakiś czas. Dodać cukier, 
sok z cytryny i cynamon. 

Ciasto wyjąć z lodówki, po-
dzielić na 2 nierówne części 
(2/3 i 1/3). Większą porcję 
rozwałkować i wyłożyć dno 
i boki formy. Rozłożyć na 
wierzchu jabłka. Rozwałko-
wać resztę ciasta i przykryć 
nią jabłka. Skleić brzegi 
spodu i wierzchu ciasta. Piec 
30 minut w 190 stopniach. 

 

Futbolowe tosty 
Składniki: 

Chleb tostowy 8 kromek 
kilka pomidorków koktaj-
lowych 

zielony ogórek 

żółty ser (150 g) 

szynka (150 g) 

czerwona papryka 
sałata lodowa lub pekińska 
słoiczek białych cebulek 
koktajlowych 

słoiczek czarnych oliwek 

pietruszka 

Sposób przygotowania: 

Przygotuj warzywa – umyj 
pomidorki, paprykę, sałatę, 
pietruszkę, obierz zielonego 
ogórka. Pokrój paprykę 
i ogórka w plasterki. Przy-
piecz chleb tostowy. Wyko-
naj kanapki przekładając 
kromki chleba tostowego 
żółtym serem, szynka i wa-
rzywami. Pokrój kanapki na 
4 trójkąty. Na każdej kana-
peczce połóż pomidora. Ułóż 
kanapeczki na „murawie” 
zrobionej z pietruszki lub 
sałaty. Na środku, najlepiej 
w okrągłym naczyniu połóż 
biało-czarne cebulki koktaj-
lowe. 

 

Jogurtowo do  
szkoły 

Składniki:  

jogurt naturalny 0% 
otręby (jakie mam takie 
daję) 

żurawina suszona 
daktyle suszone pokrojone 
drobno 

banan 

jabłko 

truskawki mrożone 
cukier trzcinowy pół łyżecz-
ki maks. 

Sposób przygo-
towania: 

Układamy war-
stwami lub 
mieszamy 
wszystko razem 
w zależności od 
dnia. Pakujemy 
do pudełeczka 
i do szkoły. 

   
          PD 

Przepisy ze szkolnej kuchni    
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To nieprawda, że Polska 
n i g d y  n i e  w y g r a ł a 
z Niemcami w piłkę nożną. 
Pokonaliśmy ich dwukrotnie 
w eliminacjach do Igrzysk 
Olimpijskich 1960: najpierw 

 
Ciekawostki 

sportowe 

Zrób to sam 
Str. 10 

24 listopada w Essen 3:0, 
natomiast 18 kwietnia 
1960 r. w Warszawie 3:1.  
* * * 
W Polsce są kluby piłkar-
skie o nazwie: Legion 
Komarów, Iskra Samoklę-
ski duże, Iskierka Śmierd-
nica, Inter Gnojnica oraz 
Iskra Stolec. 

* * * 
Do 1875 bramki piłkarskie 
nie miały poprzeczek, 
tylko naciągnięte sznurki. 
* * * 
Lionel Messi cierpi na 
karłowatość przysadkową. 
* * * 
Do 2006 r na koszulkach 
FC Barcelony nie było 
żadnego logo reklamowe-
go. 

* * * 
W Formule 1 nie ma żad-
nego bolidu z numerem 13. 

* * * 
Medalowy rekord polskich 
paraolimpijczyków  to 177 
medali (75 złotych, 50 
srebrnych i 52 brązowe) 
Został on osiągnięty na VI 
Igrzyskach Paraolimpij-
skich  1980, które odbywa-
ły się w Arnhmel 
(Holandia). Ten dorobek 
dał Polakom 2 miejsce 
w klasyfikacji medalowej, 
tuz za USA. 

* * * 
Prawdopodobieństwo, że 
bramkarz obroni rzut karny 
wynosi 15%.  

Justyna 



Piknik na skraju drogi - recenzja  
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 Piknik na skraju 

drogi  to dosyć wiekowa, bo 
wydana w 1972 roku po-
wieść braci Strugackich. 
W 1979 na jej podstawie 
powstał film Stalker, 

a w 2007, po wielu latach 
prac, powieść została 
przedstawiona w grze Stal-

ker: Cień Czarnobyla.  

 Główny bohater 
powieści, Red Shoehart to 
stalker. Penetruje tzw. Strefę 
w poszukiwaniu wszelkiego 
rodzaju rzadkich materiałów, 
które tak naprawdę nie wia-
domo po co i komu są po-
t r zebn e.  P rzyn ajmn ie j 
w książce nie jest to wyja-
śnione. Wiadomo, że wszyst-
kie rzeczy znalezione w Stre-
fie bada instytut specjalnie do 
tego celu powołany. Shoehart 
jest człowiekiem o twardym 

charakterze. Nie można zro-
bić przy nim nic, co nie jest 
po jego myśli. Poznajemy go 
właśnie gdy pracuje w Insty-
tucie. 

 Parę lat temu na 
Ziemi wylądowali kosmici 
i jak łatwo się teraz domyślić, 
miejsca ich lądowania to tzw. 
Strefy. Ich wizyta trwała 
chwilę. Pokręcili się trochę 
cichaczem i zmyli się zosta-
wiając za sobą Strefy, trupy 
i zmutowanych ludzi. 

 Tak pokrótce wy-
gląda historia opisana w Pik-
niku przez braci. Książka 
może niewielu przypadnie do 
gustu, jednak mi czytało się 
ją znakomicie. Dziwiła mnie 
wręcz wyobraźnia autorów, 

patrząc na to w którym roku 
wydana została książka. 
Klasyk science fiction. Jedy-
ne co nie przypadło mi do 
gustu, to zmiana sposobu 
narracji z pierwszoosobowej 
na trzecioosobową po pierw-
szym rozdziale. Książka ta, 
w pierwszym rozdziale, gdy 
pisana była z perspektywy 
„Ja”, wpędzała w niesamo-
wity klimat, który po zmia-
nie sposobu narracji, w mo-
im odczuciu, bardzo zmalał.  
 Moja ocena książ-
ki: 9/10. Jak najbardziej 
polecam. Klasyczna forma 
science fiction w najlepszym 
możliwym wydaniu – autor-
stwie braci Strugackich.  

  Paweł 

   Muzyka jest jedną 
z dziedzin sztuk pięknych. 
Dla każdego z nas jest czymś 
więcej niż kolejną formą 
rozrywki. Niezależnie od 
tego, jaki gatunek muzyki 
preferujemy, jest ona dla nas 
czymś wyjątkowym. Towa-
rzyszy nam podczas smutku 
jak i radości. Jest dla nas 
"drugim powietrzem". 

  Każdej większej imprezie 
sportowej, drużynie piłkar-

skiej czy nawet zwyczajnym 
ludziom podczas uprawiania 
sportu akompaniuje muzyka. 
Poniżej przedstawiamy wam 
Top Listę piosenek, które 
towarzyszyły i dalej towa-
rzyszą imprezom sporto-
wym, czy naszym uszom 
podczas codziennych czyn-
ności. 

 
 

Top Lista Sport: 

1. Queen - We Are The 
Champions 

2. Jeden Osiem L - Smak 
Zwycięstwa  

3. Liber feat. InoRos - Czyste 
szaleństwo 

4. Shakira - Waka Waka 
(This Time for Africa)  

5. Marek Torzewski - Do 
Przodu Polsko  

6. Oceana - Endless Summer 

7. Maryla Rodowicz - Futbol 

8. Van Halen - Jump 

9. Two Steps from Hell - 
Heart of Courage  

10. Nelly Furtado - Forca  

NZ 

Muzyka siłą 
sportu 
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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 

Podczas meczu piłkarskiego, 
siedzącego na trybunach 
malucha zagaduje mężczyzna 
siedzący obok: 
 - Przyszedłeś sam? 
 - Tak, proszę pana. 
 - Stać cię było na tak drogi 
bilet? 
 - Nie, tata kupił. 
 - A gdzie jest twój tata? 
 - W domu, szuka biletu. 
 
Po meczu piłkarskim kibic 
przegranej drużyny podcho-
dzi do sędziego i pyta: 
 - A gdzie pana pies? 
 - Pies? Ja nie mam psa. 
 - Wobec tego bardzo panu 
współczuję. Ślepy i bez psa. 
 

Koniec roku szkolnego. Syn 
piłkarza wraca do domu w 
dniu rozdania świadectw 
i mówi: 
- Tato, dobra wiadomość! 
Szkoła przedłużyła mój kon-
trakt z szóstą klasą na następ-
ny rok. 
 
Nauczycielka matematyki 
napisała na tablicy 8:2 i pyta 
Jasia: 
- Co ty na to? 
- To zależy. Musiałbym jesz-
cze poznać nazwy tych dru-
żyn... 
 
- Co zrobi Polak gdy Polska 
wygra mistrzostwa świata 
w piłce nożnej?  
- Wyłączy play station i pój-
dzie spać.  

Dwaj kibice wracają z me-
czu, dzieląc się swoimi wra-
żeniami: 
 - Co sądzisz o facecie, który 
sędziował dzisiejszy mecz? 
 - Jest dokładnie taki, jak 
moja żona: działa ludziom na 
nerwy, a nic nie można mu 
zrobić! 
 
- Dlaczego tak mało kobiet 
gra w piłkę nożną? 
 - Bo niełatwo znaleźć jede-
naście kobiet, które chciały-
by się ubrać w takie same 
kostiumy. 
 
Przychodzi facet do bibliote-
ki i mówi:  
 - Jest książka pt: Polska 
mistrzem świata?  
 A bibliotekarka na to:  
 - Fantastyka piętro wyżej. 

Redakcja: 
Patrycja Drabik, Jakub Sąda, 
Paweł Papiernik, Beata Łojek, 
Tomasz Pacułt, Norbert Zych, 

Paweł Gacek, Justyna Ziemianin.  
 

Opiekunowie merytoryczni: 
 Elżbieta Górecka, 

 Arleta Garbień 

Coś śmiesznego  

Fiszka dla zapominalskich -26 października klasom pierwszym upływa termin składania prac  praktycznych do Szkolnego Turnieju Wiedzy o Patronie. - Na 5 listopada planowany jest etap teore-tyczny Szkolnego Turnieju Wiedzy o Patro-nie. 

- 6 listopada odbędzie się spotkanie młodzie-ży naszej szkoły z dr-em P. Sadowskim, który wygłosi wykład dotyczący historii II wojny światowej na ziemiach myślenickich. - 12 listopada odbędą się X Zawody Mate-matyczne. 

- 13 listopada obchodzimy Święto Naszej Szkoły. 


