
Gazetka szkolna 
wydawana przez 
uczniów Zespołu 

Szkół im. Andrzeja 
Średniawskiego 
 w Myślenicach 

Witajcie!  

 Choć na dworze już 

powoli widać pierwsze znaki 

wiosny, w najnowszym nume-

rze naszej gazetki wspomina-

my jeszcze ferie zimowe i Wa-

lentynki.  

 Przeczytacie między 

innymi o sukcesach naszych 

uczniów i najnowszych wyda-

rzeniach w Szkole. Przygoto-

waliśmy dla Was recenzje 

ciekawej książki i filmu.  

Dyrektor szkoły przecho-

dzi korytarzem obok klasy, 

z której słychać straszny 

wrzask. Wpada, łapie za 

rękaw najgłośniej wrzesz-

czącego, wyciąga go na 

korytarz i stawia w kącie. 

Po chwili z klasy wycho-

dzi kolejnych trzech mło-

dzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do 

domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz 

nowy pan od matematyki 

stoi w kącie, to chyba lek-

cji nie będzie, prawda? 

*** 

- Ech, ta 2 TR! – krzyczy 

nauczyciel. – Nie wytrzy-

mam z tymi baranami! 

Pytam ich kto wziął Basty-

lię, a oni krzyczą, że to nie 

oni! 

- Niech się pan tak nie 

denerwuje – uspokaja 

dyrektor – może to rzeczy-

wiście ktoś z innej klasy. 

TP 
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6. Nie wpadaj w panikę przy 

nauczycielach – w końcu to 

też ludzie... 

7. Nie traktuj odpowiedzi 

przy tablicy jak koniec świata 

– to dopiero początek. 

8. Przerwa to krótkie święto, 

ciesz się – byle nie za głośno. 

9. Nie obgryzaj paznokci na 

pierwszej lekcji – zostaw 

trochę na później. 

10. Nie ucz się tyle – raz się 

żyje!!! 

 

 

10 przykazań ucznia 

1. Nie gryź ołówków – lasów 

coraz mniej. 

2. Nie kuj na blachę – pamię-

taj, że zawsze możesz wyko-

rzystać tylko 10% swojego 

mózgu. 

3. Nie zgrzytaj zębami – twój 

dentysta ma jeszcze innych 

pacjentów. 

4. Nie bój się rozdawania kart-

kówek – módl się, żeby twoja 

zginęła. 

5. Kiedy dostaniesz jedynkę, 

pożal się przyjaciółce, byle... 

nie za mocno. 

 W numerze znaj-

dziecie też zaproszenia na 

kolejne ciekawe imprezy 

w naszej Szkole: Dni Otwarte, 

wystawa na temat Andrzeja 

Średniawskiego i historii 

Szkoły, konkurs literatury 

obcojęzycznej… Dla każdego 

coś dobrego :)  

 Trzymajcie się cie-

pło - byle do wiosny!  

Redakcja 

Pół żartem pół serio 



 We wrześniu 2011 

roku w naszej Szkole otwarto 

nowy kierunek kształcenia 

technik organizacji reklamy. 

W związku z rozwijającym 

się profilem Zespół Szkół im. 

Andrzeja Średniawskiego 

gościł założycieli istniejącej 

od niedawna Powiatowej 

Telewizji Internetowej: Bar-

tosza Cwynara oraz Jarosła-

wa Chęć. 

 W dniu 6 lutego 

2013 r. odbyło się spotkanie, 

na którym mieliśmy okazję 

dowiedzieć się czegoś więcej 

na temat ich pracy. Dzienni-

karze z dużym entuzjazmem 

opowiadali o pomyśle 

i pierwszych próbach założe-

nia „Myślenice iTV”. Wyma-

gało to wielkich umiejętno-

ści, przemyślanych decyzji, 

a przede wszystkim sporych 

wyrzeczeń. Jednak podkre-

ślali kilkakrotnie, że było 

warto. Bez wątpienia także 

my jako odbiorcy sporo im 

zawdzięczamy. Dzięki fil-

mom publikowanym na stro-

nie telewizji możemy stać się 

świadkami imprez i ważnych 

wydarzeń w naszym powie-

cie. 

 Otóż praca jaką 

wykonują z pozoru wydaje 

się łatwa, jednak prawda 

zdaje się być inna. Zrobienie 

dobrego materiału pochłania 

bardzo dużo czasu. Jak po-

wiedział jeden z pracowni-

ków  „kilka nieprzespanych 

nocy”. Współpraca  obu 

dziennikarzy jest podzielona, 

każdy zajmuje się tym co 

potrafi najlepiej. Dopiero po 

połączeniu sił możemy zoba-

czyć pożądany efekt. 

 Usłyszeliśmy krok 

po kroku co należy zrobić 

i w jaki sposób, czego unikać 

a czego się wystrzegać, aby 

materiał był zwięzły, kon-

kretny i ciekawy. W celu 

uświadomienia nam jak cięż-

ka jest to praca, panowie 

przytoczyli parę przykładów 

sytuacji z życia wziętych, 

które przytrafiły się im sa-

mym.  

 Uczniowie, którzy 

uczestniczyli w spotkaniu 

również nie pożałowali. 

Dziennikarze przejrzeli ich 

prace zarówno multimedial-

ne, jak i te redaktorskie. Su-

rowym okiem ocenili każdą 

z osobna i udzielili wielu 

ważnych rad. Wykazali także 

swoje  zainteresowanie 

współpracą z tym kierunkiem 

oraz zaproponowali możli-

wość uczestniczenia, w ra-

mach warsztatów, przy jed-

nym z nagrywanych materia-

łów. Kto wie, może za kilka 

lat zobaczymy naszych kole-

gów w telewizji? 

BŁ, PD, MK  

Telewizja w gościnie 
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 W dniu 14 lutego 

w hali sportowej w Dobczy-

cach odbyła się Powiatowa 

Licealiada w Piłce Ręcznej 

Chłopców. Zespół Szkół im. 

A. Średniawskiego w Myśle-

nicach uplasował się w niej 

na III miejscu, czym powtó-

rzył osiągnięcie z zeszłorocz-

nej edycji. 

 Nasi zawodnicy 

odnieśli zwycięstwa w me-

czach z Zespołem Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Myśle-

nicach oraz Zespołem Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształ-

cących w Sułkowicach, nato-

miast przegrali z triumfato-

rem zawodów – Zespołem 

Szkół Ogólnokształcących 

w Myślenicach oraz wicemi-

strzem – Zespołem Szkół 

Techniczno-Ekonomicznych 

w Myślenicach. 

Skład Zespołu Szkół im. 

Andrzeja Średniawskiego: 

Artur Sroka (bramkarz) - 

Marek Szlachetka, Mateusz 

Chochół, Arkadiusz Strze-

bak, Patryk Dziadkowiec, 

Jakub Sąda, Paweł Papiernik 

oraz Paweł Gacek, Bogusław 

Parszywka, Paweł Muniak 

Opiekun: mgr Łukasz Dre-

wienkiewicz 

PP 

Trzecie miejsce 

w piłce ręcznej  



  Druga część warsz-

tatów dotyczyła tremy. Tu 

z kolei wypowiadał się staro-

sta Józef Tomal. Jako osoba 

publiczna mógł trafnie opisać 

problemy związane z wystą-

pieniami przed większą pu-

blicznością. W kolejnym 

punkcie programu, który 

poprowadził Maciej Hołuj 

z „Dziennika Polskiego”, 

uczniowie dowiedzieli się jak 

p r a c u j e  d z i e n n i k a r z . 

W warsztatach brali udział 

także samorządowcy z róż-

O samorządności  
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 P rzed s t awici e l e 

Samorządu Szkolnego pod 

opieką Arlety Garbień udali 

się do Starostwa Powiatowe-

go w Myślenicach w celu 

uczestniczenia w warsztatach 

zorganizowanych przez wi-

cestarostę myślenickiego 

Tomasza Susia.  

 Warsztaty podzie-

lone były na cztery części. 

W pierwszej z nich Dorota 

Ruśkowska – dyrektor 

„Teatru w Stodole” – mówiła 

o autoprezentacji oraz o ko-

munikacji międzyludzkiej. 

Uczniowie dowiedzieli się, 

że równie ważny jak treść 

naszego przekazu jest spo-

sób, w jaki to zrobimy. Bar-

dzo ważnym czynnikiem 

podczas wywiadu jest mowa 

niewerbalna, czyli ruchy 

ciała jakie wykonujemy. 

Druga osoba może domyślić 

się jaką osobowość mamy, 

przez ruchy, które wykonuje-

my rozmawiając z nią. Jak 

się okazało, nawet podanie 

ręki zdradza kim jesteśmy, 

a moc oraz sposób uścisku 

obrazuje nasz stosunek do 

osoby, z którą się witamy. 

nych części powiatu. Opo-

wiadali o działaniach, jakie 

podejmują w naszym rejo-

nie oraz planach na przy-

szłość.  

 Całe spotkanie 

było bardzo dobrze zorgani-

zowane. Dla uczestników 

przygotowano poczęstunek, 

a na koniec każdy z nich 

dostał dyplom uczestnictwa 

w owych warsztatach.  

JZ 

 Walentynki, które w Polsce zadomowiły się już 

w latach 90. XX wieku to międzynarodowe święto wszyst-

kich zakochanych. W tym szczególnym dniu obdarowujemy 

swoją miłość drobnym upominkiem czy kartką walentynko-

wą, która jest chyba najczęstszym wyznaniem miłości 

w formie listu czy wiersza. Dzień ten obchodzi się każdego 

roku dnia 14 lutego. Symbolem tego dnia jest czerwone ser-

ce.     

 Również w naszej Szkole święto, którego patro-

nem jest Święty Walenty, obchodzi się każdego roku.  

Każdy z nas miał możliwość po napisaniu swojej walentynki, 

wrzucić ją do miłosnego pudełka zwanego „Pocztą Walen-

tynkową” i uszczęśliwić bądź zaskoczyć swoją Walentynkę.  

Norbert 

Święto zakochanych 



 Fenomen Andrzeja 

Pilipiuka polega na tym, że 

potrafi on swoimi książkami 

przyciągnąć rzeszę entuzja-

stów fantastyki i nie tylko. 

Kolejny raz spod jego pióra 

wychodzi seria opowiadań 

otwierających nam drogę do 

alternatywnych i wyimagino-

wanych światów czy wymia-

rów.  

 Wyobraźmy sobie 

na przykład Hitlera jako ma-

larza ukrywającego się pod 

pseudonimem Dolfio Schic-

kelgruber, a doktora Mengele 

zaś jako dilera morfiny, dla 

którego konkurencją jest 

żydowska mafia. 

 Zdrowa gra absur-

dem i wyimaginowaną rze-

czywistością w opowiadaniu 

Wunderwaffe, które rozpo-

czyna nową książkę Pilipuka, 

nie raz przysporzyła mi po-

wodów do śmiechu.  

 Dziesięć genial-

nych opowiadań to wyborny 

kąsek dla smakoszy fantasty-

ki. Pilipiuk przywołuje rów-

nież bohaterów znanych 

z jego poprzednich książek, 

na przykład postać doktora 

Skórzewskiego, opisując jego 

zmagania z epidemią wszy 

i atakiem istoty złożonej 

z kołtunów ściętych włosów 

ofiar epidemii.  

 Książkę polecam 

z wielu powodów. Jednym 

z nich jest to, że Andrzej 

Pilipiuk jest dla mnie już 

"sprawdzoną" marką, a dru-

gim, że po przeczytaniu 

książki sądzę, że nawet ktoś 

kto nie przepada za fantasty-

ką powinien do niej zajrzeć, 

bo na pewno znajdzie coś dla 

siebie.  

PP 

Andrzej Pilipiuk Szewc z Lichtenrade 
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Zawody strzeleckie 

nauczycieli i zapewnić dobrą 

zabawę w te zimowe ferie.  

 W zmaganiach 

wzięło udział sześć drużyn 

trzyosobowych czyli osiem-

nastu nauczycieli Powiatu 

Myślenickiego, którzy rywa-

lizowali ze sobą strzelając na 

odległość 50 metrów z posta-

wy leżącej. Każdy nauczyciel 

oddawał 13 strzałów, w tym 

10 ocenianych, z broni palnej 

HW66. W klasyfikacji indy-

widualnej kobiet zwyciężyła 

mgr Maria Misiaszek z wyni-

kiem 85 pkt. z Zespołu Szkół 

im. Andrzeja Średniawskiego 

w Myślenicach, w klasyfika-

cji indywidualnej mężczyzn 

zwyciężył mgr Krzysztof 

Sałach z wynikiem 92 pkt. 

z Zespołu Szkół im. Andrze-

ja Średniawskiego w Myśle-

nicach, natomiast w klasyfi-

kacji drużynowej zwyciężyła 

drużyna w składzie: mgr 

Andrzej Kruczek 91 pkt., 

mgr Krzysztof Halek 86 pkt., 

mgr Tomasz Fijał 83 pkt. 

z Zespołu Szkół Techniczno-

Ekonomicznych w Myśleni-

cach z wynikiem 260 punk-

tów. Zawody te okazały się 

dobrą zabawą, a każdy 

uczestnik otrzymał słodki 

poczęstunek. Mamy nadzieję, 

że to dopiero początki rywa-

lizacji strzeleckich dla na-

uczycieli na szczeblu powia-

towym.  

KS 

dy zorganizowano z myślą, 

aby nie tylko młodzież ko-

rzystała z tej formy spędza-

nia wolnego czasu. Wiele 

osób jeszcze nie było na tej 

strzelnicy, a jest to naprawdę 

wyjątkowy obiekt na wyso-

kim poziomie. Zawody te 

miały na celu wyłonić naj-

lepszych strzelców wśród 

 We wtorek 22 

stycznia 2013 roku odbyły 

się Powiatowe Zawody 

Strzeleckie dla Nauczycieli 

organizowane przez Zespół 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego w Myślenicach. 

Miejscem zawodów była 

strzelnica sportowa w My-

ślenicach na Zarabiu. Zawo-
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 Wiele było już filmów 

stylizowanych na paradoku-

menty (np. Paranormal Ac-

tivity 1, 2, 3, Blair Witch 

Project czy REC.). Grave 

Encounters jest jednak fil-

mem dosyć specyficznym. 

W fazach rozwoju akcji 

w filmie stopniowo podnosi 

się "ciśnienie" widza, by 

potem móc doprowadzić do 

"zawału". Za reżyserię i sce-

nariusz filmu odpowiedzialni 

są dosyć tajemniczy The 

Vicious Brothers. 

 Opisując w ten sposób 

film, staram się jakby humo-

rystycznie podkreślić to, że 

jest on dosyć, rzekłbym, 

twardym horrorem, z zalatu-

jącymi mi z lekka elementa-

mi psychologicznymi.  

 Akcja dzieje się pod-

czas kręcenia programu 

"Grave Encounters". Jest to 

program o grupie ludzi, po-

szukiwaczy 

d u c h ó w 

i zjawisk 

p a r a n o r -

m a l n y c h . 

Widz ob-

serwuje ich 

z mag an ia 

o k i e m 

k a m e r 

rozstawio-

nych po 

całym budynku oraz tej trzy-

manej przez operatora 

(odwołanie do horroru Witaj-

cie w dżungli – nie, nie ko-

medii z Dwaynem Johnso-

nem). Atmosfera zagęszcza 

się wraz z upływem czasu 

i znikaniem członków ekipy.  

 Parę razy można nieźle 

podskoczyć na fotelu ze stra-

chu, a kiedy indziej doznać 

uczucia beznadziei, gdy każ-

da próba opuszczenia szpitala 

spala się na panewce. 

  Smaku wszystkiemu 

dodaje główny prowadzący, 

który, mimo niewyjaśnio-

nych zdarzeń dziejących się 

wokół niego, nie wypada 

z roli. Wciąż prowadzi mo-

nologi do kamery, liczy pie-

niądze, które zarobi na publi-

kacji taśm. 

 Z wolna rozwijająca się 

akcja powoduje, że film moc-

no wciąga, jednak innym 

może wydać się początkowo 

nudny. Zwroty akcji, ciekawa 

fabuła oraz stopniowo postę-

pujące psychiczne upośledze-

nie bohaterów wywołuje 

narastający strach, który 

swoje apogeum osiąga 

w ostatnich scenach. 

 Film zaciekawił mnie 

głównie ze względu na fabu-

łę i dlatego, że przejadło mi 

się oglądanie kolejnych czę-

ści Paranormal... 

 Grave Encounters 

otrzymuje ode mnie 8/10 

punktów, głównie dlatego, że 

miejscami twórcy przejaskra-

wili rzeczywistość i zacho-

wania. Polecam jednak gorą-

co tym, którzy lubią się bać. 

PP 

Grave  
Encounters  



 Tuż przed feriami, 

w piątek klasy drugie i trze-

cie miały możliwość spotka-

nia się z przedstawicielem 

myślenickiej straży miejskiej. 

Uczniowie mogli wysłuchać 

prelekcji na temat zagrożeń 

w sieci.  

 Strażnik opowiadał 

m.in. o cyberprzemocy stoso-

wanej wobec osób nieletnich. 

Ostrzegał, aby nie podawać 

swoich danych osobowych 

i w miarę możliwości pozo-

stać anonimowym. Mówił, że 

osoby poznane w sieci mogą 

mieć inne zamiary niż my. 

Należy być ostrożnym spoty-

kając się z taką osobą.  

 Poruszany był tak-

że temat telefonów komórko-

wych; zdjęcia oraz filmy, 

które kręcimy za pomocą 

aparatów komórkowych mo-

gą zostać uznane za obraźli-

we w stosunku do osób 

„kamerowanych”. Aby udo-

stępnić taki filmik czy też 

zdjęcie należy mieć zgodę 

osoby nagranej. W innym 

przypadku jest to traktowane 

jako przestępstwo. Funkcjo-

nariusz opowiadał także 

o czatach, czyli rozmowie 

z inną osobą za pomocą plat-

formy czatowej. Na czatach 

powinniśmy stosować nicki, 

które w żaden sposób nie 

zdradzają, kim jesteśmy, 

ponieważ osoby postronne 

mogą wykorzystać to prze-

ciwko nam.  

 Cały wykład był 

bardzo interesujący i pokazał 

dogłębnie problemy związa-

ne ze środowiskiem, w któ-

rym każdy z nas żyje na co 

dzień. 90% młodzieży pozna-

je ludzi za pośrednictwem 

Internetu. Warto wiedzieć, 

jakie zagrożenia mogą nas 

spotkać, aby później w odpo-

wiedni sposób reagować 

i zadbać o bezpieczeństwo 

innych.   

            JZ 
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Spotkanie ze strażą w sprawie 
cyberzagrożeń 

 Walentyn ki  są 

obchodzone w południowej 

i  zachodniej  Europie 

od średniowiecza. Europa  

północna i wschodnia dołą-

czyła do walentynkowego 

grona znacznie później. Pier-

wowzorem walentynek było 

starorzymskie święto: Luper-

kalia.  

Pochodzenie  

walentynek 

 Pomimo katolic-

kiego patrona tego święta, 

czasem wiązane jest ono ze 

zbieżnym terminowo zwy-

c z a j e m p o c h o d z ą c y m 

z Cesarstwa Rzymskiego, 

polegającym głównie na 

poszukiwaniu wybranki ser-

ca, np. przez losowanie jej 

imienia ze specjalnej urny. 

Współczesny dzień zakocha-

nych nie ma jednak bezpo-

średniego związku z jednym 

konkretnym świętem staro-

żytnego Rzymu, choć jest 

kojarzony z takimi postacia-

m i  z  m i t o l o g i i          

jak Kupidyn, Eros, Pan czy  

Juno Februata.  

 Możliwe, że zwy-

czaje związane z tym dniem 

nawiązują do starożytne-

go święta rzymskiego, zwa-

nego Luperkaliami, obcho-

dzonego 14-15 lutego ku czci 

Junony, rzymskiej bogini 

kobiet  i  małżeństwa, 

oraz Pana, boga przyrody. 

 Z kolei  Brytyjczy-

cy uważają to święto za wła-

sne z uwagi na fakt, że roz-

sławił je na cały świat 

sir Walter Scott żyjący w  

XVIII wieku.   

(red.) 



 Kolejny raz nasi 

uczniowie w ramach progra-

mu "Modernizacja kształce-

nia zawodowego w Małopol-

sce" uczestniczyli w kursach 

przygotowujących do otrzy-

mania Europejskiego Kom-

puterowego Prawa Jazdy 

(ECDL).  

 Tradycyjnie już 

wszyscy uczestnicy uzyskali 

certyfikaty ECDL CORE 

(obejmuje 7 modułów: pod-

stawy technik informatycz-

nych i komunikacyjnych, 

użytkowanie komputerów, 

przetwarzanie tekstów, arku-

sze kalkulacyjne, bazy da-

nych, grafika menadżerska 

i prezentacyjna, przeglądanie 

stron internetowych i komu-

nikacja) oraz ECDL Web-

Starter (zaświadcza o posia-

daniu podstawowych umie-

jętności wykorzystania narzę-

dzi języka HTML do tworze-

nia stron i serwisów interne-

towych).  

 Podnoszenie swo-

ich kwalifikacji i zdobywanie 

nowych umiejętności pozwa-

lają młodemu człowiekowi 

czuć się bezpiecznej wcho-

dząc w dorosłe życie; łatwiej 

jest zdobyć wymarzoną pra-

cę, lepiej wykorzystać swoje 

możliwości i potencjał inte-

lektualny.  

JJ 

Certyfikat ECDL  

– przepustka w dorosłe życie 
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II Szkolny 

Konkurs 

Literatury 

Obcojęzycznej  

 Przypominamy, 

że do 15 marca można 

zgłosić swoje uczestnic-

two w konkursie literatury 

obcojęzycznej.  

 Konkurs obej-

muje dwie kategorie: re-

cytację wybranych tek-

stów kultury danego języ-

ka obcego lub wykonanie 

dowolnego utworu śpie-

wanego w danym języku 

obcym a capella lub 

z podkładem muzycznym. 

Dopuszczony jest także 

występ duetów i grup.  

 Konkurs odbę-

dzie się 27 marca. Pod 

uwagę będą brane nastę-

pujące kryteria: popraw-

ność językowa, opanowa-

nie tekstu, umiejętność 

interpretacji tekstu,  walo-

ry sceniczno-aktorskie, 

wrażenia estetyczne.  

 Na zwycięzców 

czekają nagrody rzeczowe 

i dyplomy. Gorąco zachę-

camy do udziału w kon-

kursie!  

(red.)  

 W dniu 13 lutego 

uczniowie klasy 2 TA wzięli 

udział w seminarium pt. 

"Zieleń – Architektura – 

Krajobraz" 2013 w ramach 

Festiwalu Sztuki Ogrodów 

organizowanego przez firmę 

BELWEDER-LD. Celem 

seminarium było zapoznanie 

uczestników z możliwościa-

mi lepszego wykorzystania 

zieleni i przestrzeni w kre-

owaniu atrakcyjności gmin, 

regionów i przyjaznego śro-

dowiska mieszkańców oraz 

zaprezentowanie najnow-

szych technik i ofert w pra-

cach i zagospodarowaniu 

terenów zieleni, komunal-

nych i przestrzeni publicz-

nej.  

 Uczestnicy semi-

narium otrzymali certyfika-

ty.  

(red.)  

Zieleń – Architektura – Krajobraz 
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Strzał w dziesiątkę 
 W czasie ferii zi-

mowych, w poniedziałek 21 

stycznia, odbyły się Mistrzo-

stwa Strzeleckie Szkół Gim-

nazjalnych Powiatu Myśle-

nickiego „Strzał w Dziesiąt-

kę” w strzelaniu z broni 

pneumatycznej. Zostały one 

zorganizowane przez Zespół 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego w 

Myślenicach. 

W sprawnym 

przeprowadze-

niu zawodów 

p o m a g a l i 

uczniowie tej 

szkoły: Justyna 

Z i e m i a n i n , 

Michał Pawlik 

i Anna Figle-

wicz. Mistrzo-

stwa te odbyły 

się na strzelni-

cy sportowej 

na Zarabiu.  

 W zawodach wzię-

ło udział 24 uczniów tworzą-

cych osiem drużyn trzyoso-

bowych i reprezentujących: 

Gimnazjum nr 1 im. Juliusza 

Słowackiego w Myślenicach 

pod opieką p. Wojciecha 

Kaźnicy oraz Gimnazjum nr 

3 im. Marszałka J. Piłsud-

skiego w Myślenicach pod 

opieką p. Magdaleny Jaśko-

wiec.  

 Strzelanie odbywa-

ło się w pozycji stojącej do 

tarczy na odległość 10 me-

trów. Zawodnicy oddawali 

13 strzałów, w tym 10 oce-

nianych. Strzelanie było 

oceniane w klasyfikacji in-

dywidualnej dziewcząt 

i chłopców oraz drużynowej.  

 W klasyfikacji 

indywidualnej dziewcząt 

I miejsce zdobyła Karolina 

Opydo z wynikiem 78 pkt. 

(Gimnazjum nr 1), II miejsce 

Angelika Żądło z wynikiem 

73(10) pkt. (Gimnazjum nr 

3), a III miejsce Aleksandra 

Poradzisz z wynikiem 73(9) 

pkt. (Gimnazjum nr 3).  

 W klasyfikacji 

indywidualnej chłopców 

I miejsce zajął Grzegorz 

Kasprzycki z wynikiem 85 

pkt. (Gimnazjum nr 1), II 

miejsce Kamil Sorocki 

z wynikiem 84 pkt. 

(Gimnazjum nr 3), a III 

miejsce Kacper Piwowarski 

z wynikiem 83 pkt . 

(Gimnazjum nr 1).  

 W klasyfikacji 

drużynowej: I miejsce dla 

Gimnazjum nr 1 w składzie: 

Grzegorz Kasprzycki, Kacper 

Piwowarski, Rafał Fikas 

z wynikiem 243 pkt., II miej-

sce dla Gimnazjum nr 3 w 

składzie: Ka-

mil Sorocki, 

Leszek Tekieli, 

B a r t ł o m i e j 

Górka z wyni-

kiem 226 pkt., 

III miejsce dla 

Gimnazjum nr 

3 w składzie: 

G a b r i e l a 

Syska, Alek-

sandra Pora-

dzisz, Angeli-

ka Żądło z 

wynikiem 211 

pkt.  

 Poziom zmagań 

strzeleckich był wyrównany, 

dzięki czemu każdy z niecier-

pliwością oczekiwał na wyni-

ki. Wszystkim, którzy stanęli 

na podium, dyrektor Jerzy 

Cachel – Dyrektor Zespołu 

Szkół im. A. Średniawskiego 

– wręczył pamiątkowe dyplo-

my i nagrody rzeczowe, 

ufundowane przez Gminę 

Myślenice oraz Powiat My-

ślenicki.  

KS 
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Finał Akademii Filmowej 

 Projekt „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności” 

jest programem współfinansowanym ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa. 

Jedną z grup, dla których przeznaczony jest projekt, są 

młodzi ludzie w wieku 15-19 lat. W tym roku w ramach 

programu odbyły się dwie edycje Akademii Filmowej, 

w których wzięło udział 5 uczniów naszej Szkoły: Małgo-

rzata Pustelnik i Anna Gogól z klasy 2 TG, Ewa Nowak 

i Paweł Chorwat z klasy 2 TI oraz Rafał Przała z klasy 

4 TI.  

 Zajęcia w Akademii odbywały się w trakcie 

weekendowych wyjazdów w góry, w czasie których 

uczestnicy mogli sprawdzić się w roli reżysera, aktora, 

a także lepiej się poznać.  

 Podsumowaniem udziału w Akademii było stwo-

rzenie pracy dyplomowej – filmu, reportażu na wybrany 

temat np. o miłości, wartości uśmiechu w życiu człowieka. 

Uczestnicy Akademii mieli także możliwość spotkania się 

z doradcą zawodowym oraz wzięcia udziału w warsztatach 

zainteresowań.  

 16 grudnia 2012 w nowym budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Myślenicach odbył się finał Aka-

demii, podczas którego zaproszeni przez uczestników pro-

jektu goście mogli obejrzeć, co udało się stworzyć w czasie 

trwania Akademii.  

Małgorzata Pustelnik 
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(klasyka...) 

Edyta Bartosiewicz - Ostatni 

Mafia - Imię deszczu 

Rotary - Na jednej z dzikich 

plaż 

Ich Troje - Jeanny 

Ich Troje - Szarość dnia  

Kasia Kowalska - Nie jestem 

najlepsza 

Krzysztow Krawczyk - Bo 

jesteś ty 

O.N.A - Najtrudniej 

Varius Manx - Piosenka 

księżycowa  

Anita Lipnicka - Moje oczy 

są zielone 

Pefrect - Niewiele ci mogę 

dać 

Perfect - Kołysanka dla nie-

znajomej 

Stachursky - Cholerny czas 

Stachursky - Zostańmy ra-

zem 

Stachursky - Do końca moich 

dni 

Stachursky - Zostań tu 

Sumptuastic - Aj Lav Ju 

Sumptuastic - Dla ciebie 

Sumptuastic - Kołysanka 

Sumptuastic - Mistyfikacja 

uczuć 

Sumptuastic - Mów szeptem 

Sumptuastic - Niebo bez 

ciebie             PD 

Stok - Tylko ty kochanie 

Katarzyna Groniec - Dzięki 

za miłość 

D-Bomb - Koniec 

Dżem - Sen o Victorii 

Natalia Kukulska - Zakochani 

Natalia Kukulska + Piasek - 

Jesteś blisko mnie 

Human - Słońce moje 

Human - Tak kochać tylko 

ciebie   

Kancelaria - Zabiorę cię 

2+1 - Winda do nieba 
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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 

 W najbliższym 

czasie odbędą się u  nas Dni 

Otwarte, na które serdecznie 

zapraszamy wszystkich gim-

nazjalistów. Mamy nadzieję, 

że mile spędzimy ten czas. 

 Nasza szkoła orga-

nizuje kursy zawodowe. Ser-

decznie zachęcamy do wzię-

cia udziału w kursach: prawo 

jazdy kat. B, ECDL Core, 

obsługa programów graficz-

nych, kelner-barman, produk-

cja i zdobienie tortów, diete-

tyka, język obcy zawodowy 

oraz doradztwo zawodowe. 

 Zgłaszać należy się 

do lidera w Zespole, kierow-

nika kształcenia praktyczne-

go Anny Bisztygi. 

PD 

Redakcja: 

Patrycja Drabik, Jakub Sąda, 

Paweł Papiernik, Beata Łojek, 

Tomasz Pacułt, Norbert Zych, 

Paweł Gacek.  

 

Opiekunowie merytoryczni: 

 Elżbieta Górecka, 

 Arleta Garbień 

Co dalej? 

 

1.01  

Dzień Kaca 

7.01  

Dzień dziwaka 

11.01  

Dzień wegetarian 

14.01  

Dzień osób nieśmia-

łych 

18.01  

Dzień Kubusia Puchat-

ka 

 

2.02  

Dzień pozytywne-

go myślenia 

9.02  

Dzień pizzy 

17.02  

Dzień kota 

26.02  

Dzień spania w 

miejscach pu-

blicznych 

30.02  

Dzień dni, które 

nie istnieją :)) 

Nietypowe święta  

styczeń-luty 


