
Gazetka szkolna 

wydawana przez 

uczniów Zespołu Szkół 

im. Andrzeja 

Średniawskiego 

 w Myślenicach 

Witajcie!  

 Wiosna w pełni, 

a chwilami - sądząc po tempe-

raturze - nawet lato. W naszym 

najnowszym numerze gazetki 

też zapanowała wiosna. Solid-

ną dawkę optymizmu zapew-

niamy informując o najnow-

szych sukcesach uczniów na-

szej Szkoły. Na łamach gazetki 

znajdziecie także poważniejsze 

artykuły, między innymi 

będzie niewątpliwie bar-

dzo trudny do powtórze-

nia. 

 Nagrody w po-

staci sprzętu sportowego 

dla zdobywców I, II i III 

miejsca w turnieju, a także 

wyróżnień indywidualnych 

ufundowało Stowarzysze-

nie Pomoc Zespołowi 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego w Myślenicach 

oraz Starostwo Powiatowe 

w Myślenicach. 

 O r g a n i z a c j ą 

rozgrywek zajmowali się 

nauczyciele: mgr Łukasz 

Drewienkiewicz i mgr 

Marek Holocher. 

 Organizatorzy 

dziękują fundatorom na-

gród dla zawodników oraz 

Dyrektorowi Zespołu 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego - p. Jerzemu 

Cachlowi za patronat nad 

turniejem i przychylność 

wobec przedsięwzięć spor-

towych. 

ŁD 
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 Królem strzelców 

tegorocznej edycji z dorob-

kiem 29 bramek został Mate-

usz Chochół z 4 TI I, a za 

najlepszego bramkarza uzna-

no Krzysztofa Sudra, również 

występującego w 4 TI I. 

 Należy nadmienić, 

że zawodnicy reprezentujący 

obecnie zespół 4 TI I zwycię-

żyli we wszystkich trzech 

dotychczasowych edycjach 

Szkolnej Ligi Piłki Nożnej, 

czym zapiszą się w historii 

rozgrywek, a ich wyczyn 

 W dniu 27 marca 

odbyła się faza finałowa roz-

grywek Szkolnej Ligi Piłki 

Nożnej 2012/2013. Zwycięzcą 

turnieju został zespół 4 TI I, 

który po emocjonującym me-

czu finałowym pokonał 4 TG/

TA w wymiarze 8:7. W spotka-

niu o III miejsce 4 TI III wy-

grała z drużyną 2 TA/TG/TR 

12:4. 

o zjawisku social mediów czy 

alternatywach dla wyszuki-

warki Google. Szczególnie 

zachęcamy do przeczytania 

recenzji książki skandalisty 

Charlesa Bukowskiego.  

 A już wkrótce ostat-

ni, tegoroczny numer gazetki 

i wyczekiwane przez wszyst-

kich WAKACJE :)  

Redakcja 

4TI zgarnia wszystko 



 To, co ich porusza, 

wyróżnia, otacza, starają się 

przedstawić innym. ZS po-

mógł młodym dziennikarzom 

wyrazić swoje emocje orga-

nizując konkurs gazetek 

szkolnych. 

 Celem konkursu 

było przede wszystkim pro-

mowanie działalności gaze-

tek szkolnych, motywowanie 

ich do rozwoju poprzez moż-

liwość porównania się z in-

nymi, doskonalenie współ-

pracy zespołowej przy two-

rzeniu czasopisma oraz roz-

wijanie umiejętności dzienni-

karskich, polonistycznych i 

społecznych. 

 Należy stwierdzić, 

że gazetki biorące udział 

w konkursie wyróżniały się 

starannością i rzetelnością. 

Widać w nich aktywną pracę 

młodych dziennikarzy oraz 

zainteresowanie problemami 

środowiska lokalnego. 

 25 marca w sali 

narad Starostwa Powiatowe-

go w Myślenicach odbyło się 

podsumowanie konkursu 

i uroczyste wręczenie nagród. 

„Dopisali” zaproszeni goście: 

nagrody wręczał wicestarosta 

powiatu myślenickiego To-

masz Suś i dyrektor Zespołu 

Szkół, a zarazem prezes Sto-

warzyszenia „Pomoc Zespo-

łowi Szkół im. A. Średniaw-

skiego w Myślenicach” Jerzy 

Cachel. 

 Nagrodę główną – 

odtwarzacze MP3 – odebrał 

zespół redakcyjny gazetki 

„O’szczeb elek wyże j” 

z Gimnazjum w Lubniu, 

a opiekunki gazetki – Joanna 

Pasiowiec i Romualda Łabuz 

– otrzymały książki na temat 

edytorstwa. Nagrody książ-

kowe ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Myślenicach, 

a rzeczowe Stowarzyszenie 

„Pomoc Zespołowi Szkół im. 

A. Średniawskiego w Myśle-

nicach”. 

 Odbyło się również 

głosowanie internetowe na 

najlepszą gazetkę według 

internautów. W tym rankingu 

wygrała redakcja gazetki 

„Szkolna Ferajna” z Gimna-

zjum w Tokarni, której opie-

kunką jest Anna Pasiowiec. 

Nagrodami były książki do-

tyczące poprawności języko-

wej, a dla opiekuna – pozycja 

wydawnicza na temat edytor-

stwa. 

 O r g a n i z a t o r z y 

konkursu jeszcze raz gratulu-

ją wygranym i serdecznie 

dziękują wszystkim uczestni-

kom, członkom jury i funda-

torom nagród oraz zapraszają 

do licznego uczestnictwa 

w następnych edycjach kon-

kursu. 

PD 

Młodzi dziennikarze nagrodzeni 

2012/2013                                                   marzec - kwiecień   Str. 2 



 Zespół Szkół go-

ścił 58 uczestników ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych. W pierwszym 

etapie zaprezentowano pla-
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 Od kilku lat 

razem z doktor geografii 

Uniwersytetu Jagielloń-

skiego Agnieszką Wy-

pych, nauczycielka biolo-

gii Małgorzata Jakuta-

Ćwierz organizuje kon-

kurs, który ma zachęcać 

młodych ludzi do pozna-

wania historii swego 

miejsca zamieszkania 

i okolic. W tym roku 

konkurs „Uroki otaczają-

cego nas krajobrazu” 

odbywał się pod hasłem 

„Z pamiętników babci, 

z opowieści dziadka”. 

Uczestnicy najpierw 

w formie plakatu, potem multi-

medialnie przedstawiali legen-

dę przekazywaną z pokolenia 

na pokolenie dotyczącą danego 

pomnika przyrody. 

Legenda w naszej okolicy 

katy pisane gwarą, jak 

i makiety z elementami 

ruchomymi, przedstawiono 

również film i zagrano na 

gitarze. Laureatami konkur-

su zostali:  Magdalena 

Świerczek, Karolina Kulka 

i Klaudia Gacek z Gimna-

zjum w Skomielnej Białej 

oraz Marceli Wójtowicz, 

Kamil Krupa i Kamil Wil-

czak z Małopolskiej Szko-

ły Gościnności. 

 Serdecznie gra-

tu lu jemy wszystki m 

uczestnikom!   

 

PD 

Prezentacje były oglądane przez wszystkich uczestników konkursu 

Reprezentantki naszej Szkoły: Beata Łojek, Patrycja Drabik i Monika Kozieł  



Kółko dziennikar-

skie z naszej Szkoły wzięło 

udział w warsztatach na te-

mat sposobu wyszukiwania 

informacji w Internecie za 

pomocą wyszukiwarek in-

nych niż Google. Zajęcia 

odbyły się 16 kwietnia 

w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Myślenicach. 

Uczniowie zostali oprowa-

dzeni po pomieszczeniach 

biblioteki, a na końcu udali 

się do sali, w której odbyła 

się prezentacja.  

 W y s z u k i w a r k a 

Google w codziennym użyt-

kowaniu jest bezkonkuren-

cyjna, ale w przypadku, gdy 

potrzebujemy informacji na 

dany temat, a w Google ich 

nie znajdziemy bądź znaj-

dziemy ich zbyt mało, nie-

zbędne może okazać się się-

gnięcie do następujących 

wyszukiwarek: 

 

alexa.com 

altavista.com 

ask.com 

bing.com 

quintura.com 

hakia.com 

Nie tylko Google 
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 Wszyscy wiedzą, 

jak ważna w obecnych cza-

sach jest znajomość języków. 

Z tego powodu w tym roku 

ponownie zorganizowano 

konkurs, dzięki któremu 

uczestnicy mogli udowodnić 

swoje umiejętności wokalne 

i językowe śpiewając piosen-

kę w języku angielskim. Jury 

oceniało występy pod wzglę-

dem poprawności językowej, 
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Konkurs literatury obcojęzycznej 

scholar.google.pl 

lub do metawyszukiwarek:  

chubba.com 

clusty.com 

ixquick.com 

mnemo.org 

surfwax.com 

scirus.com 

galaxy.com 

Warto też zajrzeć na stronę 

archive.org, gdzie za pomocą 

Wayback Machine z łatwo-

ścią znajdziesz każdą wersję 

stron internetowych za po-

mocą łatwego i czytelnego 

archiwum. 

NZ  

opanowania tekstu oraz 

umiejętności aktorskich 

i wokalnych.  

 Najlepszy okazał 

się występ grupy uczniów 

klas 2TA i 2TG z piosenką 

zespołu Abba Money, Mo-

ney. Drugie miejsce zajął 

Rafał Przała, uczeń klasy 

4TI, który w zeszłym roku 

zdobył wyróżnienie w kate-

gorii „piosenka”. Trzecim 

miejscem uhonorowano 

uczennicę klasy 1TA Wiolet-

tę Tokarz.  

 Konkurs miał miej-

sce 25 marca, ale rozdanie 

nagród odbędzie się podczas 

zakończenia roku szkolnego. 

Wszystkim uczestnikom 

serdecznie gratulujemy!  

PD 

http://archive.org/web/web.php
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 Dni   o twar te 

w naszej Szkole odbyły się 

14 marca 2013 r. Jak co roku 

nauczyciele i uczniowie pró-

bowali zachęcić młodzież 

z trzecich klas gimnazjum do 

w y b o r u  w ł a ś n i e 

„Średniawskiego”.  

 Przedstawiciele 

każdego kierunku naucza-

nia opowiadali o zaletach 

danej klasy. Oczywiście 

nie obyło się bez pokazów, 

konkursów i zajęć przygo-

towanych właśnie z tej 

okazji. Gimnazjalistów po 

szkole oprowadzali nasi 

uczniowie, którzy chętnie 

doradzali niezdecydowa-

nym oraz odpowiadali na ich 

pytania.  

 Wzięliśmy także 

udział w dziesiątych, jubile-

uszowych targach edukacyj-

nych, gdzie również zachęca-

liśmy młodzież do wyboru 

naszej szkoły. Bez wątpienia 

uwagę przyciągały drinki 

przygotowywane przez 

uczniów z klas gastronomicz-

nych oraz kolorowe prezenta-

cje multimedialne.  

 Efekty naszych 

starań poznamy we wrześniu. 

Mamy nadzieję, że ucznio-

wie dali się przekonać do 

naszej niewielkiej, ale bardzo 

przyjaznej szkoły i ponownie 

spotkamy się z nimi wraz 

z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego.  

BŁ 

Dni otwarte w „Średniawskim” 



Jeśli twoje włosy 

są zniszczone 

i suche: 

 
Na zniszczone i przesuszone 

włosy najlepsza jest masecz-

ka z trzech łyżeczek majone-

zu lub żółtka, możesz do niej 

wycisnąć kilka kropel cytry-

ny lub octu winnego. Mikstu-

ra ta nada twoim włosom 

przyjemną nutkę świeżości 

i domknie łuski. Rozprowadź 

maseczkę na umytych, wil-

gotnych włosach. Pozostaw 

ją na 10 minut. Następnie 

spłucz i powtórnie umyj wło-

sy szamponem z balsamem. 

 

Jeśli są cienkie 

i słabe: 

 
Zmieszaj żółtko z czterema 

stołowymi łyżkami piwa. Po 

15 minutach trzymania papki 

na zawiniętych w ręcznik 

włosach, umyj głowę szam-

ponem. Kompres z takiej 

maseczki wzmocni cienkie 

włosy, które straciły spręży-

stość i sprawi, że przestaną 

się łamać. 

 

Jeśli masz mato-

we włosy: 

 
Połysku twoim włosom doda 

maseczka z dwóch łyżek 

naturalnego jogurtu, miodu 

i jednego żółtka. Zmieszaną 

papkę trzymaj na wilgotnych 

i umytych włosach około 10 

minut, a potem dokładnie 

spłucz letnią wodą. Matowe, 

wypłowiałe włosy już po 

kilku tygodniach staną się 

błyszczące. 

 

Jeśli twoje włosy 

potrzebują 

wzmocnienia:  
 

Płukanka piwna - regene-

rująca 

Sposób przygotowania: 3/4 

szklanki piwa wetrzeć we 

włosy, po 10 minutach spłu-

kać i umyć głowę. Po umyciu 

wetrzeć kolejne ćwierć 

szklanki, tym razem bez 

spłukiwania. 

 

Płukanka mleczna - wygła-

dza i zmiękcza włosy 

Sposób przygotowania: We-

trzeć we włosy 125 ml pełne-

go mleka (najlepiej za pomo-

cą ściereczki frotte), po 15 

minutach dokładnie spłukać 

wodą.  

BŁ 
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Poradnik wiosenny 

Odżywki do włosów  

domowej roboty 



 Dieta wiosenna 

polega na wykorzystaniu 

tego, co daje nam wiosna 

czyli świeżych warzyw 

i owoców. Do jadłospisu 

należy dołączyć drób, ryby, 

nabiał, ciemne pieczywo, ryż. 

Dieta ma na celu nie tylko 

zgubienie zbędnych kilogra-

mów, ale także lepsze samo-

poczucie oraz odzyskanie 

energii i wigoru po długiej 

zimie. 

 Spożywamy pięć 

posiłków dziennie nie prze-

kraczając łącznie 1300 kalo-

rii, pijemy 2 litry wody 

dziennie, nie spożywamy 

słodyczy. Posiłki należy 

komponować z warzyw 

i owoców, chudego gotowa-

nego mięsa, ryżu, ciemnego 

pieczywa i chudego nabiału. 

Zielona pietruszka – w jej 

skład wchodzą minerały, 

kwas pantotenowy, kwas 

foliowy, witaminę C.  

Rzodkiewka – zawiera wiele 

witamin i minerałów, dzięki 

niej zapobiegamy pojawianiu 

się zmarszczek i wypadaniu 

włosów. 

Szczypiorek – poprawia 

przemianę materii w organi-

zmie, zawiera karoten, mi-

kroelementy, witaminy. 

Działa także bakteriobójczo. 

Sałata – zawiera wiele błon-

nika wspomagającego odchu-

dzanie. Łagodzi objawy cu-

krzycy, oczyszcza i odświeża 

organizm. 

BŁ 

Dieta 

wiosenna  
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 Dla poprawy kon-

dycji fizycznej, dla relaksu 

albo zrzucenia zbędnych 

kilogramów lub też w celu 

wyrzeźbienia smukłej syl-

wetki najważniejszy jest 

sport. Wiosna jest dobrą 

porą, aby zadbać w ten spo-

sób o swoje zdrowie.  

 Jeśli zależy ci na 

zgrabnej, szczupłej sylwetce 

i zastanawiasz się, jaki sport 

wybrać, najlepiej postaw na 

ćwiczenia aerobowe czyli 

tlenowe. Dzięki nim spalisz 

nadmiar kalorii, schudniesz 

i sprawisz, że z czasem twoje 

ciało nabierze regularnych, 

ładnych kształtów. 

 Jeśli masz nadwa-

gę, zacznij od ćwiczeń, które 

nie będą obciążały stawów – 

może to być aqua aerobic, 

pływanie, jazda na rowerze, 

a nawet półgodzinny spacer. 

Kiedy spadnie masa ciała 

i nie ma obaw o przeciążenie 

układu kostno-stawowego, 

możesz przestawić się na 

ćwiczenia na siłowni, marsz 

na steperze, jogging czy nor-

dic walking.  

 Jeśli twoim celem 

jest dobra kondycja i szczupła 

sylwetka, właściwym wybo-

rem będzie uprawianie biega-

nia. Jeśli zależy ci na odchu-

dzaniu i wysmukleniu ciała, 

zarezerwuj sobie w ciągu 

dnia przynajmniej godzinę 

czasu na trening. Bieganie, 

w miarę spokojnym tempie, 

poprzedź rozgrzewką. Roz-

ciągnięcie mięśni jest ważne, 

ponieważ chroni przed wielo-

ma kontuzjami. 

red.  

Pamiętajmy o sporcie!  



W tym roku po raz kolejny 

w naszej szkole odbyła się 

akcja krwiodawstwa. Pełno-

letni uczniowie mogli wyka-

zać się bohaterstwem oddając 

450 ml krwi osobom, które 

jej potrzebują. Z opiekunami 

udali się do placówki znajdu-

jącej się przy myślenickim 

szpitalu, gdzie po zarejestro-

waniu i przebyciu badań 

oddali krew. Każdy z uczest-

ników akcji był zwolniony 

z zajęć lekcyjnych oraz do-

stał kilka tabliczek czekola-

dy, aby uzupełnić stracone 

kalorie. Zachęcając do 

uczestnictwa w takich ak-

cjach przypominamy, jakie 

warunki trzeba spełnić, by 

oddać krew.  

Kto może oddać krew? 

Każdy, kto: 

- jest w wieku od 18 do 65 

lat; 
- waży powyżej 50 kg; 
- posługuje się językiem 

polskim; 
- przedstawi dokument tożsa-

mości ze zdjęciem, adresem 

zamieszkania oraz numerem 

PESEL; 
- odpowiada wymaganiom 

zdrowotnym pozwalającym 

na ustalenie na podstawie 

badań lekarskich i badań 

laboratoryjnych, że każdora-

zowe pobranie krwi nie spo-

woduje ujemnych skutków 

dla jego stanu zdrowia lub 

stanu zdrowia przyszłego 

biorcy w szczególności na 

skutek występowania prze-

ciwwskazań stałych lub cza-

sowych do pobrania krwi; 
- temperatura ciała, która 

mierzona jest pod pachą nie 

powinna przekraczać 37°C; 
- przeszedł pozytywnie bada-

nie lekarskie poprzedzające 

pobranie krwi od kandydata 

na dawcę krwi lub od dawcy 

krwi, obejmujące: wywiad 

medyczny oraz skrócone 

badanie przedmiotowe. 
Co trzeba zrobić, aby od-

dać krew? 
- zjeść rano lekkostrawną 

kanapkę; 
- udać się do Punktu Krwio-

dawstwa, mając przy sobie 

dowód tożsamości ze zdję-

ciem; 
- wypełnić kwestiona-

riusz, który zostanie spraw-

dzony i zweryfikowany przez 

pielęgniarkę; 
- następnie pobrana zostanie 

próbka krwi na badanie he-

m o g l o b i n y  ( n a k ł u c i e 

w palec); 
- lekarz Punktu Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa, 

przeprowadzi badanie inter-

nistyczne i wywiad; 
- jeśli lekarz zakwalifikuje 

dawcę, wówczas pozostaje 

tylko oddać krew. Czas od-

dania 450 ml to około 5-7 

minut. 

Nie można oddawać krwi 

w ciągu 6 miesięcy: 
- po zabiegu operacyjnym, 
- po przetoczeniu krwi, 
- po wykonaniu tatuażu, 
- po przekłuciu różnych czę-

ści ciała, 
- akupunkturze, 
- depilacji kosmetycznej, 
- zabiegach diagnostycznych 

(np. gastroskopii), 
- po pobycie w krajach Afry-

ki Środkowej, Zachodniej 

i Tajlandii oraz na terenach 

endemicznego występowania 

malarii lub innych chorób 

tropikalnych, 
 - po pobycie w zakładzie 

karnym. 
Nie mogą oddawać krwi 

osoby: 
- które chorowały na wiruso-

we zapalenie wątroby (tzw. 

żółtaczkę zakaźną), 
- nosiciele wirusa HIV, 
- chorzy na AIDS, 
- narkomanii, 
- mające kontakty seksualne 

z wieloma partnerami lub 

partnerkami, szczególnie 

znanymi od niedawna.  
Mężczyźni mogą oddawać 

krew nie częściej niż 6 razy 

w roku, a kobiety nie częściej 

niż 4 razy. Przerwa między 

kolejnymi oddaniami nie 

może być krótsza niż 

8 pełnych tygodni (56 dni).  

Pamiętaj, że nic Cię to nie 

kosztuje, a oddając krew 

ratujesz życie innej osobie!     

JZ 

Oddając krew - darujesz życie  
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                W d zi s i e jszym 

świecie postawa mediów nie 

obejmuje jak dawniej tylko 

i wyłącznie usług w zakresie 

telewizji, radia czy prasy. Od 

kilkudziesięciu lat mass me-

dia ingerują również w sferę 

internetu i mobilnych techno-

logii, mając na celu jeszcze 

bliższe poznanie się z poten-

cjalnym klientem i dopasowa-

nie do niego swojej oferty. 

          Social media, czyli 

media społecznościowe. Cóż 

to takiego? Jest to określenie 

odnoszące się do ogólnie 

pojętego przez umysły konsu-

mentów korzystania z interne-

towych oraz mobilnych tech-

nologii w taki sposób, by 

komunikację przekształcić 

w interaktywny dialog. Ści-

ślej mówiąc, są to kanały, 

dzięki którym następuje lep-

sza interakcja na kanale wy-

dawca-odbiorca.  

 Andreas Kaplan 

i Michael Haenlein definiują 

media społecznościowe jako 

„grupę bazujących na interne-

towych rozwiązaniach aplika-

cji, które opierają się na ide-

ologicznych i technologicz-

nych podstawach Web 2.0, 

i które to umożliwiają tworze-

nie i wymianę wygenerowa-

nych przez użytkowników 

treści”.  

          Poznanie social mediów 

zależy od tego w jakim stop-

niu jesteśmy świadomi tego, 

jak działają media tradycyjne. 

  Media tradycyjne 

działają przede wszystkim 

tylko w dół, to znaczy od 

wydawcy do odbiorcy, bez 

sygnały zwrotnego od odbior-

cy do nadawcy. Jeżeli takowy 

się pojawia, jest na tyle upo-

śledzony, że bardzo ciężko 

jest go wyłapać. Dzięki social 

mediom możliwości interakcji 

znacznie się zwiększają. Na 

portalach społecznościowych 

jak Facebook, Twitter czy 

dawniej Nasza-Klasa, odbior-

ca może odpowiedzieć 

w postaci komentarza na ko-

munikat wydawcy np. artysty 

bądź firmy. 

 Social media są 

praktycznie niemożliwe do 

kontrolowania, zważywszy, 

że w naszym kraju panuje 

wolność słowa, pod warun-

kiem, że nikogo nie obrażamy 

i nikomu nie ubliżamy. Trady-

cyjne media w większości, 

albo nawet całkowicie są 

zależne, należą do kogoś i są 

kontrolowane. Social media 

właśnie tym różnią się od 

tradycyjnych, że cenzura wy-

powiedzi jest na bardzo ni-

skim poziomie. Większość 

zawartości social mediów 

jest tworzona przez użytkow-

ników i to oni decydują co 

zostanie opublikowane, a co 

nie. 

 Social media są 

dużo szybsze niż tradycyjne, 

a przy tym w większości 

przypadków mogą przekazać 

dużo więcej informacji niż 

media tradycyjne. Są one 

oczywiście dużo trwalszym 

środkiem przekazu niż media 

tradycyjne. Raz opublikowa-

ne informacje w mediach 

tradycyjnych nie mogą być 

zmienione (w większości 

przypadków), natomiast so-

cial media i sieć pozwalają 

na dowolne edytowanie, 

ponowne publikowanie czy 

agregowanie i cytowanie 

informacji, przez co krążą 

one po sieci w nieskończo-

ność. 

          Potęga social mediów 

ciągle rośnie. Technologia 

się rozwija, tworząc coraz to 

nowsze źródła utrzymania 

i przekazu informacji, jak na 

przykład tzw. chmury. Przyj-

dzie okres, gdy tradycyjne 

media zostaną wyparte przez 

nowe kanały i metody. Wła-

śnie przez social media. Lecz 

nim nadejdzie kres mediów 

tradycyjnych, mamy szansę 

z nich korzystać. 

PP 

Social media: Z czym to się je? 
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nie jest przystojny (można 

by nawet rzec, że jest odra-

żającym opojem), mimo iż 

nie jest specjalnie wygada-

ny, ma to "coś" w sobie, co 

sprawia, że kobiety lgną do 

niego. Być może przyciąga 

je sława poety, tudzież inte-

ligencja, na której brak 

narzekać nie może.  

 Trzecia jego mi-

łość to wyścigi konne. Po-

trafi spędzić na torze cały 

dzień obstawiając poszcze-

gólne gonitwy - czasem 

nawet udaje mu się wygrać 

kilka dolców.  

 Bukowski pisze 

prostym językiem, często 

sięgając po wulgaryzmy. 

Jednak o ile w książkach 

innych autorów różnie to 

wygląda, u Bukowskiego 

język razi tylko na począt-

ku, potem można się do 

niego przyzwyczaić. Krótko 

mówiąc spójnie łączy się 

z całością. Nużące mogą 

być natomiast opisy seksu-

alnych wyczynów China-

skiego, a to z tego względu, 

że repertuar igraszek ma 

niezwykle ubogi - ileż razy 

Charles Bukowski Kobiety  
Str. 10 

można bowiem czytać po-

wtarzające się niemal do-

kładnie czynności.  

 Chinaski do pew-

nego czasu nie zdaje sobie 

sprawy z faktu, że kobieta 

jest istotą posiadającą uczu-

cia, którą można - bardzo 

często nieświadomie - zranić. 

Swoimi poczynaniami nie-

jednokrotnie rani kobiety, 

z którymi się wiąże. W pew-

nym momencie nachodzi go 

jednak chwila refleksji. Za-

trzymuje się i spogląda na 

swoje życie z boku. Czy 

jednak nie jest już za późno 

na zmianę? Czy dziewczyna, 

na której mu zależy, będzie 

w stanie wybaczyć?  

 Czy Chinaski bę-

dzie zdolny przedłożyć mi-

łość nad seks i odnaleźć 

prawdziwe szczęście? Na 

pewno będzie to trudne zada-

nie, zwłaszcza w jego przy-

padku. Czy wyjdzie z moral-

nego dna, czy też stoczy się 

jeszcze niżej? Sprawdźcie 

sami.  

PP 

 Rozpocząć trzeba od 

tego, że Charles Bukowski jest 

dosyć osobliwym autorem 

powieści i wierszy. Pornogra-

foman? Seksistowski cham? 

A może prosty pisarz z nie-

przekłamanym podejściem do 

życia? 

 B u k o w s k i 

w Kobietach opisuje dalsze 

losy Henry'ego Chinaskiego 

zapoczątkowane w popular-

nym Factotum.  Chinaski jest 

tworem wyobraźni Bukow-

skiego. Jest jego alter-ego. 

Kobiety to swoisty pamiętnik 

człowieka żyjącego w skrajnej 

nędzy. Otrzymuje pieniądze 

za swoje wieczorki autorskie, 

ale cały zysk topi w alkoholu. 

Bo trzeba wiedzieć, że naj-

większą miłością Chinaskiego 

jest alkohol. Nie ma dnia, 

żeby nie wypił, każda pora 

jest dobra na kilka głębszych. 

Alkohol po prostu jest mu 

potrzebny do życia, tak jak 

powietrze dla innych ludzi. 

W przypadku Chinaskiego 

alkohol jest nawet ważniejszy 

od powietrza.  

 Drugą jego miłością 

są kobiety, a dokładniej mó-

wiąc - seks z nimi. Mimo że 



O obronie Westerplatte  
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 „Tajemnica We-

sterplatte” to dramat wojenny 

wyreżyserowany przez Piotra 

Chochlewa.  Opowiada on 

o obronie polskiej placówki 

Westerplatte przed niemiecką 

armią, która trwała aż siedem 

dni września 1939 roku. 

 W filmie możemy 

zobaczyć znanych polskich 

aktorów takich jak Michał 

Żebrowski, Robert Żołę-

dziowski czy Piotr Adam-

czyk. Niestety film okazał się 

wielką klęską. Bez wątpienia 

jedynie znakomite efekty 

dźwiękowe sprawiły, że wi-

dzowie nie zasnęli.  Polscy 

aktorzy także nie popisali się 

swoją grą, która czasem  

wydawała się wręcz sztuczna. 

W wielu chwilach akcja zdaje 

się być zbyt zawiła i niezro-

zumiała. Ponadto ekranizacja 

tych wydarzeń znacznie różni 

się od prawdziwej obrony 

Westerplatte. W piękny spo-

sób przedstawiony został 

jedynie heroizm polskich 

żołnierzy, którzy mimo nie-

wielkich sił  walczyli w 

obronie ojczyzny. Wyjąt-

kiem jest  postać majora 

Sucharskiego, który został 

przedstawiony jako osoba 

chora psychicznie.  

 Film jest debiutem, 

cóż, niezbyt udanym, jednak 

miejmy nadzieję, że docze-

kamy się kolejnych, znacznie 

lepszych ekranizacji, mniej 

kontrowersyjnych, a bardziej 

zgodnych  z  faktami . 

  

BŁ 

Nasz patron – 

Andrzej Śred-

niawski – 

polski poseł i 

senator, po-

chodził z Gór-

nej Wsi. Jest 

również fun-

datorem szkoły rolniczej 

czyli obecnego Zespołu 

Szkół jego imienia.  

 Opiekunki koła 

dziennikarsko-kulturalnego 

wraz z naszą pomocą przy-

go to wał y  w Gal e r i i 

„Bakałarz” działającej przy 

Bibliotece Pedagogicznej 

w Myślenicach wystawę 

przypominającą o tej ważnej 

postaci oraz wspominającą 

historię szkoły przez niego 

założonej. Ekspozycja obej-

muje ponad 400 fotografii, 

dokumentów i publikacji, 

a także osobiste pamiątki po 

Średniawskim. Całość two-

rzą dwa bloki tematyczne: 

dotyczący życia i osiągnięć 

Średniawskiego oraz powsta-

nia i działalności założonej 

przez niego szkoły.  

 Wystawa trwała do 

końca kwietnia. Uczniowie 

naszej Szkoły zwiedzali ją 

razem z nauczycielami. Dzię-

ki uprzejmości Biblioteki 

Pedagogicznej można będzie 

jeszcze zwiedzać ekspozycję 

w lipcu i sierpniu.  

PD 

Wystawa o patronie 
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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  

www.sredniawski.pl 

facebook.com/sredniawski 

      *** 

Pani od polskiego pyta Jasia 

- Jasiu podaj dwa zaimki. 

- Kto?! Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka. 

    *** 

Jasio widzi jak jego mama 

maluje się kosmetykami. 

Jasio się pyta: 

- A po co to robisz? 

- Żeby ładnie wyglądać 

- A kiedy to zacznie działać? 

    *** 

Mama pyta małego Jasia 

dresiarza:  

- Synku, masz coś do prania?  

- Nie, pranie jest spoko. 

                                                                                                                     

NZ 

- Dlaczego choinka nie jest 

głodna?                            

- Bo jodła.  

                     ***                                                               

- Jak nazywa się nieoczeki-

wana ciąża? 

- Kinder Niespodzianka.  

      *** 

Teściowa rozmawia z zię-

ciem: 

- Skoro tak mnie nienawi-

dzisz, to dlaczego masz moje 

zdjęcie na kominku? 

- Żeby dzieci nie zbliżały się 

do ognia. 

      *** 

14 blondynek stoi przed ki-

nem i czeka na jeszcze 2. 

A dlaczego? Bo film jest od 

16. 
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