
Gazetka szkolna 

wydawana przez 

uczniów Zespołu Szkół 

im. Andrzeja 

Średniawskiego 

 w Myślenicach 

Witajcie!  

 Nowy rok szkolny 

rozpoczynamy w osłabionym 

składzie, ale dajemy radę! 

Naszym ubiegłorocznym 

współpracownikom serdecznie 

dziękujemy, a wszystkich 

chętnych do sprawdzenia swo-

ich sił jako dziennikarze, re-

daktorzy i edytorzy szkolnej 

gazetki zapraszamy do współ-

pracy. Za pracę w gazetce 

Pospiesznym przez Szkołę:  

- Dyrektor naszej Szkoły 

Jerzy Cachel otrzymał Na-

grodę Kuratora za wybitne 

osiągnięcia w pracy - gratu-

lujemy!  

- 4 listopada uczniowie klas 

pierwszych rozwiążą test 

wiedzy o Patronie Szkoły 

i jej historii; lepiej się przy-

gotujcie, bo jak zwykle cze-

kają atrakcyjne nagrody!  

- rusza kolejna edycja szkol-

nej ligi piłki nożnej - mamy 

nadzieję, że walka będzie 

równie emocjonująca jak 

w zeszłym roku 

- pamiętajcie, że wszyscy 

nauczyciele prowadzą zajęcia 

dodatkowe i wyrównawcze; 

wykaz tych zajęć można 

znaleźć na stronie interneto-

wej Szkoły 

- szczególnie zapraszamy na 

zajęcia sportowe, w tym 

również na strzelnicy!  
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i wicestarosty Tomasza 

Susia.  

 Wśród nagrodzo-

nych  znaleźli się również 

reprezentanci naszej Szko-

ły: Beata Łojek i Karol 

Cież, którzy osiągnęli bar-

dzo wysokie wy-

niki w nauce, 

a także mogą 

pochwalić się 

s z c z e g ó l n y m i 

o s i ą gn i ę c i a mi . 

Serdecznie gratu-

lujemy!  

red. 

  Czternastu najlep-

szych uczniów zostało nagro-

dzonych i wyróżnionych pod-

czas uroczystego spotkania 

w starostwie, które odbyło się 

25 września br. 

Obecni na sali 

obrad uczniowie 

oraz ich rodzice 

odebrali statuetki, 

nagrody rzeczowe 

oraz listy gratula-

cyjne z rąk staro-

sty Józefa Tomala 

wpadają pochwały z zacho-

wania! Zainteresowani 

mogą zgłaszać się do na-

szych opiekunek: Elżbiety 

Góreckiej i Arlety Garbień.  

 A w dzisiejszym 

numerze przegląd najśwież-

szych wydarzeń w szkole, 

poza tym kulturalnie i na-

strojowo, jak to jesienią :)  

Zapraszamy!  

Nasi uczniowie 

nagrodzeni!  



     Odkąd jestem nauczyciel-

ką nigdy jeszcze Dzień Na-

uczyciela nie był zrobiony 

z taką energią, zaangażowa-

niem i powerem... - mówi 

jedna z nauczycielek Zespołu 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego w Myślenicach. 

     Dnia 11 X 2013 r. o go-

dzinie 11.00 z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej odbyła 

się pierwsza w historii naszej 

Szkoły uroczysta "Gala zło-

tych sów". Cały przygotowa-

ny występ był zrobiony na 

wzór gal filmowych. Ale nie 

tylko wygląd i przebieg 

szkolnej gali przypominał np. 

Rozdanie Oscarów. Głów-

nym jej elementem było po-

równanie naszej Szkoły do 

filmu, a poszczególnych 

członków społeczności szkol-

nej do ekipy filmowej. Mu-

zyka filmowa, która towarzy-

szyła rozdawaniu nagród, 

budowała klimat i nastrój. 

Ogromną rolę w odbiorze 

całego spektaklu zawdzięcza-

my Maksowi Stochowi, który 

wraz z Kingą Borzuchowską 

prowadził galę z wyważo-

nym poczuciem humoru. 

Uwagę widzów przyciągali 

nie tylko przez wykorzysta-

nie zabawnych anegdotek 

z życia Szkoły, ale przede 

wszystkim przez świetną 

intonację i postawę, dzięki 

której wszyscy byli skupieni 

na tym co dzieje się w danej 

chwili, jednym słowem byli 

to odpowiedni ludzie na wła-

ściwym miejscu. 

     Pierwszą Złotą Sowę ode-

brał Pan Dyrektor Jerzy Ca-

chel, który otrzymał laur za 

reżyserię. Kolejne nagrody 

przypadły Pani Małgorzacie 

Jakucie-Ćwierz oraz Panu 

Krzysztofowi Sałachowi, 

czyli asystentom naszego 

"reżysera". Na Gali nie mo-

gło zabraknąć gości specjal-

nych: Pana Starosty Józefa 

Tomala i Pana Wicestarosty 

Tomasza Susia, którzy ode-

brali nagrody za produkcję. 

     Kolejne Złote Sowy otrzy-

mywali wszyscy nauczyciele 

i pracownicy naszej placów-

ki. Całość odbywała się z 

lekkim "przymrużeniem 

oka". Dwoje nauczycieli 

zostało specjalnie wyróżnio-

nych: Pani Katarzyna Birn-

baum otrzymała nagrodę 

w kategorii charakteryzacja 

za "Studniówkową metamor-

fozę roku", a Pan Bogdan 

Dąbrowski dostał "Złote 

usta" za "kreatywność 

w dialogach z uczniami". 

Mimo że niektórych nauczy-

cieli zabrakło, to atmosfera 

jaka panowała była wyśmie-

nita. Uczniowie wiwatowali, 

bili brawo, a czasami nawet 

robili owacje na stojąco. 

Natomiast  nauczyciele 

z uśmiechem i wielkim za-

skoczeniem (bo cała Gala 

przygotowywana była przez 

samorząd w wielkiej tajemni-

cy) odbierali nagrody. 

     Przyzwyczailiśmy się, że 

akademie z okazji Dnia Na-

uczyciela bywały patetyczne 

i niejednokrotnie "sztywne". 

Skąd więc wziął się pomysł 

Tego jeszcze nie było!!! 

Dzień Edukacji Narodowej, czyli "Gala złotych sów"  
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(...) przyznam szczerze, że to 

mnie bardzo cieszy, że te 

nagrody nie były gotowcami 

"made in China", ale dzie-

łem rąk naszych uczniów, 

można rzec ,,made in Śred-

niawski".  

     Tutaj warto wspomnieć 

w jaki sposób powstawały 

nagrody. Wszystkie wyróż-

nienia, jakie otrzymali pra-

cownicy Szkoły, własno-

ręcznie wykonali uczniowie 

klasy 3 TG: Weronika Dru-

zgała, Marianna Dąbrowska, 

Kamil Wielocha, Mateusz 

Dziewierski, Krzysztof Ja-

kubiak, Bogusław Skowro-

nek, Ewelina Jamróz, Anna 

Kubacka, Anna Ulman, 

Paweł Cholewa wraz z opie-

kunem Panią Agatą Róg. 

     Uczniowie nie narzekali 

na brak czasu czy zmęczenie 

oraz trudności jakie mieli 

z wykonaniem piór oraz 

pieczątek, po prostu zmoty-

wowali się i w ciągu zaled-
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na nieszablonowe podejście do 

tematu? 

     Pomysł na zorganizowanie 

Dnia Nauczyciela w tej wła-

śnie formie zrodził się na 

pierwszym spotkaniu Samo-

rządu Uczniowskiego. Ucznio-

wie zaproponowali kategorie 

w jakich przyznawane były 

nagrody, a ks. Mirosław Kule-

sa wraz z osobami, które zgło-

siły chęć pomocy ostro wzięli 

się do pracy. Całe przygotowa-

nie trwało miesiąc, spokojnej 

pracy bez stresu, że zabraknie 

czasu. Opiekun Samorządu 

pisząc scenariusz i tworząc 

Galę jak sam powiedział 

"spełnił jedno ze swoich ma-

rzeń" i z radością oddał się 

jednej ze swoich pasji jaką jest 

film, kino, muzyka filmowa. 

     Jednakże nie wszystko szło 

tak gładko, a mianowicie 

ksiądz scenarzysta miał trud-

ności z opisaniem nauczycieli, 

których zna dopiero od roku 

i to najczęściej jako kolegów 

z pracy (więc trudno o pełen 

obiektywizm) na szczęście 

z pomocą przyszli mu ucznio-

wie i każdy podzielił się swo-

imi obserwacjami. Dzięki 

współpracy powstała Gala 

jakiej świat nie widział! 

     Opiekun samorządu jest 

dumny ze wszystkich arty-

stów, którzy podołali wyzwa-

niu i wykonali kawał dobrej 

roboty! A o samych nagrodach 

wypowiada się następująco: 

wie jednego dnia wykonali 

cuda, które wszystkim na-

uczycielom zapierały dech 

w piersiach. 

     Nagroda jest przepięk-

na, szczególnie, że wykona-

ła ją moja klasa - wypowia-

da się pani Agnieszka Ko-

sowska, u której nagroda 

oprócz uroku estetycznego 

ma charakter emocjonalny, 

ponieważ ilekroć spojrzy na 

"Złotą Sowę" będzie miała 

w głowie swoją klasę. 

     Miło spędzony czas 

minął jednak niezwykle 

szybko, a nam pozostaje 

z niecierpliwością czekać 

co Samorząd wymyśli 

w przyszłym roku. Można 

powiedzieć, że tegoroczny 

Dzień Nauczyciela na długo 

zostanie w pamięci zarów-

no pedagogów i uczniów 

naszej Szkoły. I będzie to 

wdzięczna pamięć.   

          Urszula Bochenek

  



 O tym, dlaczego 

warto rozpocząć przygodę 

z wolontariatem, opowiadał 

przedstawiciel myślenickiego 

koła Polskiego Stowarzysze-

nia na Rzecz Osób z Upośle-

dzeniem Umysłowym pan 

Janusz Szczeciński. W spo-

tkaniu zorganizowanym 

2 października uczestniczyli 

uczniowie Zespołu Szkół im. 

A. Średniawskiego w Myśle-

nicach. 

 Wolontar iuszem 

może zostać każdy. Dzięki 

świetnie przygotowanemu 

personelowi oraz opiekunowi 

wolontariatu można poznać 

swoje motywacje, predyspo-

zycje, oczekiwania oraz zna-

leźć właściwą dla siebie 

ścieżkę działań wolontaryj-

nych. Bycie wolontariuszem 

nie wymaga specjalnego 

wykształcenia ani poświęca-

nia całego czasu - oddajemy 

innym to, co już mamy. Do-

datkowo PSOUU zapewnia 

wolontariuszom komplekso-

we szkolenie z zakresu 

aspektów prawnych, medycz-

no-pielęgnacyjnych, socjal-

nych a także psychologicz-

nych opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi i ich 

bliskimi. Wolontariusze 

uczestniczą także w kursie 

pierwszej pomocy przedme-

dycznej.  Ponadto przez cały 

czas współpracy otoczeni są 

stałą opieką superwizyjną. 

 Prowadzący spo-

tkanie wielokrotnie podkre-

ślał, że wolontariat przynosi 

także korzyści osobie, która 

podejmuje takie działanie. 

Poznajemy samego siebie, 

zdobywamy nowe umiejęt-

ności, czerpiemy również 

nowe doświadczenia ze 

spotkania z drugim człowie-

kiem. 

 Spotkanie w na-

szej Szkole jest częścią re-

alizacji projektu "Otwórzcie 

przed nami życie", którego 

celem oprócz wsparcia 

i aktywizacji osób niepełno-

sprawnych intelektualnie 

i ich rodzin, jest również 

zaangażowanie lokalnej 

społeczności we wsparcie 

osób niepełnosprawnych.  

 

 Jeżeli ktoś z Was 

chciałby spróbować swoich 

sił jako wolontariusz, może 

Wolontariat - dlaczego nie?  
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skontaktować się z naszym 

pedagogiem szkolnym lub 

bezpośrednio z PSOUU 

w Myślenicach: 

Anna Kapusta - Kierownik 

Oddziału Wsparcia  

tel. 606 111 810   

oddzialwsparcia@gmail.com 

Janusz Szczeciński - koordy-

nator tel. 513 770 510 

j a n u s z . s z c z e c i n s k i 

@gmail.com 

Marta Grabek-Niekraszewicz 

- opiekun wolontariatu 

tel. 502 837 052   

m a r t a . n i e k r a s z e w i c z 

@gmail.com 

 Pedagog szkolny 

przypomina, że w naszej 

Szkole od kilku lat działa już 

koło wolontariatu, które 

współpracuje m.in. z oddzia-

łem opieki paliatywnej 

w Myślenicach oraz z Do-

mem Pomocy Społecznej 

w Pcimiu. 

 Zachęcamy do 

pójścia w ślady tych, którzy 

już zgłosili chęć udziału 

w projekcie. Naprawdę war-

to!  

AG 

 

PSOUU na Facebooku: 

w w w . f a c e b o o k . c o m /

MagicznyDom. 



Na ścianie wisiał we 

pstre wzory kilim 

I nikt nie zgadnie 

czemu w dal ruszylim 

 

Gdzie nas powiedzie 

skrajem dróg 

Gzygzakowaty życia 

sznur 

 

Tam nas powiedzie gdy nadejdzie czas 

Gdzie Potęgowa teraz jest to raj 

Tam urządzimy wtedy wielki bal 

Hej! Potęgowa, hej! Witek i ja 

 

I ci co zmarli lub co zginą z nami 

Bracia kamraci z drogi pod chmurami 

Spotka się nas na balu kupa luda 

Ech ! - jak zadudni niebieska tancbuda.  

Posłuchajcie też wiersza śpiewanego przez Stachurę 

na YouTube: http://youtu.be/-KRANqwZheo  
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 W okresie waka-

cyjnym uczennice klasy 

czwartej technikum gastrono-

micznego: Urszula Stopka, 

Agnieszka Rak i Małgorzata 

Ostafin pod opieką nauczy-

cielek: Małgorzaty Kęsek 

i Agaty Róg podjęły się orga-

nizacji i przeprowadzenia 

warsztatów dla Stowarzysze-

nia Pomocy Osobom Niepeł-

nosprawnym "Nadzieja". 

 12 sierpnia w Cen-

trum Usług Socjalnych 

w Stróży odbyły się pierwsze 

warsztaty, których tematem 

było grillowanie. Pod czuj-

nym okiem instruktorek 

przyrządzano mięsa, prze-

twory, ziemniaki i sałatki, 

a na deser - banany z czeko-

ladą i szarlotkę. W drugim 

dniu warsztatów tematyką 

wiodącą było pieczenie - 

wspólnie przygotowano pasz-

teciki śmietanowe na gorąco 

z barszczem czerwonym 

i ciasto drożdżowe z owoca-

mi. 

 Nawet tak prosta 

czynność jak - wydawałoby 

się - gotowanie, potrafi dać 

tyle korzyści. Podopieczni 

stowarzyszenia dzięki uczest-

nictwu w warsztatach mogli 

wzbogacić swoje umiejętno-

ści potrzebne w codziennym 

życiu i nauczyć się czerpać 

przyjemność z przygotowy-

wania prostych, ale smacz-

nych i zdrowych potraw. 

Kontakt z osobami niepełno-

sprawnymi jest stymulujący 

także dla ludzi zdrowych, 

a zwłaszcza dla młodych. 

Satysfakcja płynąca z bezin-

teresownej pomocy drugiemu 

człowiekowi, refleksja nad 

własną sytuacją życiową - to 

tylko niektóre aspekty takich 

spotkań. 

AG 

Zrobić coś dobrego. Warsztaty gastronomiczne w Stróży 

Edward Stachura  

Ballada dla Potęgowej  

Gdzie nas powiedzie skrajem dróg 

Gzygzakowaty życia sznur 

 

Do wsi Zagubin na Kujawy białe 

Gdzie ziemia licha piachy niebywałe 

Kozy dziewanna sosny i rozstaje 

I Potęgowa samotna jak palec 

 

U Potęgowej zatem zagościlim 

Kwaterę tam czasowo ustalilim 

W polu robilim z boru drwa nosilim 

Jak stara matka i dwóch synów żylim 

 

Słoneczko na nas świeciło z ukosa 

Bo jesień późna była rano rosa 

Mgła zaś wieczorem zjawa białowłosa 

Przyszłego losu mąciła nam postać 

 

Jak stara matka i dwóch synów żylim 

My z Potęgową tak się polubilim 



 W dzisiejszym 

artykule spróbujemy  poka-

zać wam, jaki mamy sposób 

na nudę. Gdy w niedzielny, 

deszczowy dzień siedzisz 

w domu i nie masz co robić, 

pomyśl o czytaniu książek, 

zagraj w grę planszową 

z rodziną, bądź  obejrzyj 

jakiś ciekawy film  z rodziną 

lub kolegami.  

A oto kilka propozycji naj-

nowszych filmów: 

Grawitacja 

To pełna im-

p o n u j ą c y c h 

efektów spe-

cjalnych histo-

ria pary astro-

nautów (Sandra Bullock 

i George Clooney), którzy 

walczą o przetrwanie 

i powrót do domu po tym, jak 

szczątki satelity uderzają 

w stację kosmiczną na orbi-

cie ziemskiej niszcząc i zabi-

jając niemalże wszystkich 

poza nimi. 

Gatunek: dramat. Premiera: 

11 października 2013 r. Czas 

trwania: 1 godz. 30 min. 

 

Piąta władza 

Julian Assange (Cumber-

batch) i Daniel Domscheit-

Berg (Brühl) rozpoczynają 

działalność w internetowym 

podziemiu jako obserwatorzy 

światowego establishmentu. 

Projektują serwis, który 

umożliwia użytkownikom 

publikację ściśle tajnych 

danych, rzucając światło na 

pilnie strzeżone tajemnice 

rządów i międzynarodowych 

korporacji. W krótkim czasie 

ujawniają więcej szokujących 

faktów, niż tradycyjne media 

w ciągu wielu lat. Sytuacja 

zagęszcza się, gdy Assange 

i Berg zyskują dostęp do 

największego zbioru tajnych 

informacji w historii USA. 

Stają się najbardziej poszuki-

wanymi ludźmi na Ziemi. 

Rozpoczyna się dramatyczna 

walka i rodzi się jeden z naj-

większych dylematów na-

szych czasów. Jakie konse-

kwencje niesie za sobą utrzy-

mywanie tajemnic w wolnym 

społeczeństwie ery Google, 

i jaką cenę płacimy za ich 

ujawnienie? 

Gatunek: Thriller. Premiera: 

25 października 2013 r. Czas 

trwania: 124 min. 

 

Wieczni chłopcy 

Thomas marzy o kompono-

waniu piosenek. Plany poślu-

bienia Loli, a tym samym 

konieczność zarobienia na 

ślub, dom, przy-

szłą rodzinę, 

powodują, że 

z obiecującego 

muzyka staje się 

szarym wyrobni-

kiem na urzędniczym etacie. 

Gdy z przyszłą żoną odwie-

dza jej rodziców: cynicznego 

Gilberta i jego żonę Suzanne 

jego świat zostaje wywróco-

ny do góry nogami. Gilbert 

wyniszczony przez monoto-

nię trzydziestoletniego mał-

żeństwa postanawia uratować 

Thomasa od popełnienia 

życiowego błędu - poślubie-

nia młodszej kopii swojej 

żony. Chce pokazać chłopa-

kowi, że szczęście tkwi jak 

najdalej od stabilnego, ro-
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Na długie jesienne wieczory…  
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dzinnego życia a marzenia to 

sprawa, o którą koniecznie 

trzeba walczyć. Kryzys wie-

ku średniego u Gilberta 

i o dwadzieścia lat młodsza 

frustracja Thomasa połączo-

ne razem zrywają wszelkie 

tamy poprawności, stosow-

ności i mieszczańskiego 

obycia. Mężczyźni rzucają 

się w wir szalonych imprez, 

nocnego życia, koncertów 

kończących się nad ranem... 

albo w Maroku. 

Gatunek:  Komedia. Premie-

ra: 11 października 2013 r.  

Oraz parę ciekawych ksią-

żek z naszej biblioteki 

szkolnej:  

Suzanne Collins Igrzyska 

śmierci   

Na ruinach dawnej Ameryki 

Północnej rozciąga się pań-

stwo Panem, z imponującym 

Kapitolem otoczonym przez 

dwanaście dystryktów. 

Okrutne władze stolicy zmu-

szają podległe sobie rejony 

do składania upiornej daniny. 

Raz w roku każdy dystrykt 

musi dostarczyć chłopca 

i dziewczynę między dwuna-

stym a osiemnastym rokiem 

życia, by wzięli udział 

w Głodowych Igrzyskach, 

turnieju na śmierć i życie, 

transmitowanym na żywo 

przez telewizję. Bohaterką, 

a jednocześnie narratorką 

książki jest szesnastoletnia 

Katniss Everdeen, która 

mieszka z matką i młodszą 

siostrą w jednym z najbied-

niejszych dystryktów nowego 

państwa. Katniss po śmierci 

ojca jest głową rodziny - 

musi troszczyć się o młodszą 

siostrę i chorą matkę, a jest to 

prawdziwa walka o przetrwa-

nie… 

 

Elfriede Jelinek Amatorki 

Na wsi 15-latka Paula zako-

chuje się w przystojnym, 

choć tępym Erichu i porzuca 

dla niego marzenie o pracy 

zawodowej. Niestety, ciąża 

sprowadzi na nią lawinę nie-

szczęść. Tymczasem w mie-

ście Brigitte, szwaczka 

w fabryce biustonoszy, 

wprawdzie nie kocha swoje-

go chłopaka Heinza, ale liczy 

na to, że ciąża z nim przynie-

sie jej upragniony awans 

społeczny.  

 

Nocarz Magdalena Kozak 

Praca w służbach specjalnych 

niektórych może pociągać, 

innych odstraszać. Wiadomo 

- stres, narażanie życia 

i jeszcze obowiązek, który 

każe trzymać język za zęba-

mi. Nie jest łatwo. Ale dla 

niektórych to sposób na ży-

cie. Dzięki ciągłej dawce 

adrenaliny we krwi czują, że 

istnieją. Taką drogę wybrał 

również bohater książki Mag-

daleny Kozak. Służbie dla 

Ojczyzny gotowy był poświę-

cić wszystko. Dostał nowe 

życie, nową tożsamość, nową 

misję. Trafił do tajnej jed-

nostki ABW, która pod przy-

krywką standardowych dzia-

łań zajmowała się walką 

z Renegatami - groźnym 

rodem wampirów. Stosując 

coraz nowsze i brutalniejsze 

metody, Renegaci pozyski-

wali świeży, życiodajny po-

karm i niebezpiecznie szybko 

powiększali swoje szeregi. 

Vesper stanął przed wybo-

rem: ile można poświęcić dla 

obrony innych, ofiarować 

własne życie? A co będzie, 

jeśli wówczas sam zostanie 

wampirem? 

SU 



1823 - ślub Karola Średniaw-

skiego i Anny Dzieży  

1857 - powrót stryja Karola - 

Romana Gąsiorowskiego - do  

Myślenic  

24 listopada 1857 - narodziny 

Andrzeja Tomasza Średniaw-

skiego  

1862 -  śmierć matki Śred-

niawskiego 

1862 - Andrzej Średniawski 

rozpoczyna naukę w myśle-

nickiej „Stadt-Hauptschule”  

1864 - śmierć ojca  

1879 - powrót z praktyki  

w Krakowie i odkupienie 

gospodarstwa od brata  

1880 - spotkanie z Jakubem 

Bojką oraz Marią i Bolesła-

wem Wysłouchami  

1882 - spotkanie z Francisz-

kiem Stefczykiem  

1883 - Średniawski zakłada 

na Górnej Wsi kółko rolnicze  

1886-1892 - pobyt na Ukra-

inie w majątku Konstanty-

nówka  

1893 - małżeństwo z Zofią 

Rogozińską  

1895 - udział w zjeździe 

rzeszowskim, na którym 

powstało Stronnictwo Ludo-

we  

1898 - zostaje członkiem 

Rady Naczelnej SL  

1907 i 1911 - wybór na posła 

do parlamentu wiedeńskiego  

1913 - rozłam w PSL; Śred-

niawski zostaje przewodni-

czącym klubu poselskiego 

PSL „Piast” do roku 1916  

1919-1922 - poseł do parla-

mentu II Rzeczpospolitej  

1922-1928 - senator z ramie-

nia PSL „Piast”  

13 listopada 1931 - śmierć 

Andrzeja Średniawskiego  

I parę dat z historii Szkoły:  

1936 - decyzja o uruchomie-

niu szkoły rolniczej na funda-

cji Średniawskiego  

1938 - wybudowanie budyn-

ku szkolnego  

1939 - wybudowanie interna-

tu  

1938 - pierwszy rok pracy 

Szkoły; dyrektorem został 

inż. Otto Bujwid  

1939-1945 - szkoła pod oku-

pacją działa jako szkoła dwu-

zimowa z internatem, potem 

dwuletnia szkoła spółdziel-

czo-gospodarcza a następnie 

jednoroczna szkoła rolnicza  

1951 - przeniesienie szkoły 

do Cieszyna  

1963 - powstanie szkoły 

przysposobienia rolniczego 

w Myślenicach  

1972 - szkoła zostaje prze-

mianowana na Zasadniczą 

Szkołę Rolniczą  

1991 - szkoła wraca do ma-

cierzystego budynku przy ul. 

3 Maja 

1994 - powstaje Zespół Szkół 

Rolniczych  

1996 - nadanie szkole imie-

nia Andrzeja Średniawskiego 

2002 - zmiana nazwy szkoły 

na Zespół Szkół im. A. Śred-

niawskiego   

Nasz Patron - Andrzej Średniawski. Kalendarium biograficzne  
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uczniowie naszej Szkoły 

wzięli udział w XXXI Sztafe-

cie Szlakiem Walk Party-

zanckich AK i BCH. Impreza 

rozpoczęła się uroczystym 

apelem poprowadzonym 

przez kapitana Jacka Nowaka 

przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza. W uroczystości 

wzięli udział m.in. wicestaro-

sta powiatu myślenickiego 

Tomasz Suś, burmistrzowie 

Marcin Pawlak i Paweł 

Machnicki oraz wójt Wiśnio-

wej. 

 W biegu wzięły 

udział zespoły 14-osobowe 

(7  mężczyzn i 7 kobiet). 

Kobiety miały do pokonania 

dystans 700 m, natomiast 

mężczyźni ok. 1200 m. Za-

wodnicy wystartowali z Ryn-

ku w Wiśniowej, a meta zlo-

kalizowana była pod RCOS 

w Dobczycach. W tym roku 

w sztafecie wystartowało ok. 

300 uczestników: 17 repre-

zentacji szkół oraz zawodni-

cy indywidualni, którzy mieli 

do pokonania cały dystans 

z Wiśniowej do Dobczyc. 

Nasza ekipa zajęła 4 miejsce 

w składzie: Anna Druzgała, 

Patrycja Bieniek oraz Wero-

nika Piechota z kl. 2 TG, 

Mariola Flazik i Weronika 

Urbaniak klasa 2 TA, Ewa 

Kazimierczak i Aneta Mi-

starz klasa 4 TA, Michał 

Kęsek, Mateusz Dziewierski 

oraz Filip Kalemba z klasy 

3 TG, Mateusz Mleczek kla-

sa 4 TI, Kacper Kasprzyk 

2 TG oraz Mateusz Stasiak 

klasa 1 TI. 

 Głównym założe-

niem biegu było nie tylko 

współzawodnictwo sportowe, 

ale i upamiętnienie pacyfika-

cji Wiśniowej i Lipnika. Była 

to żywa lekcja historii o wy-

dźwięku  patr io tyczno -

wychowawczym. 

KB 

XXXI Sztafeta Szlakiem 

Walk Partyzanckich  

AK i BCH  

Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich  

 W dniu 14 wrze-

śnia 2013 r. na Suchej Pola-

nie odbył się XXIII Małopol-

ski Zlot Szlakami Walk Par-

tyzanckich. Główną ideą, jak 

co roku, było uczczenie pa-

mięci partyzantów i pole-

głych za Ojczyznę w walce 

z hitlerowskim okupantem 

podczas II wojny światowej. 

 N a j w a ż n i e j s z y 

punkt programu stanowiła 

uroczysta msza święta 

z udziałem pocztów sztanda-

rowych, w której tradycyjnie 

uczestniczył poczet sztanda-

rowy Zespołu Szkół im. An-

drzeja Średniawskiego pod 

opieką p. Łukasza Drewien-

kiewicza. 

 Słowa uznania 

należą się debiutującym 

w składzie pocztu sztandaro-

wego: Marioli Flazik i Annie 

Kudle z klasy 2 TA oraz 

Dawidowi Łotockiemu 

z klasy 2 TI, którzy wywiąza-

li się ze swojej roli w sposób 

wzorowy. 

 Należy nadmienić, 

że za obsługę gastrono-

miczną tegorocznej edycji 

Zlotu odpowiadali uczniowie 

Zespołu Szkół im. Andrzeja 

Średniawskiego z klasy 

2 TG: Kinga Borzuchowska, 

Patrycja Bieniek, Angelika 

Kowalska, Weronika Piecho-

ta, Justyna Wincenciak 

i Patryk Garbień pod opieką 

p. Anety Twardosz. 

ŁD 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/820-xxxi-sztafeta-szlakiem-walk-partyzanckich-ak-i-bch
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/820-xxxi-sztafeta-szlakiem-walk-partyzanckich-ak-i-bch
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/820-xxxi-sztafeta-szlakiem-walk-partyzanckich-ak-i-bch
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/818-szlakami-walk-partyzanckich


drzeja Łapickiego. Od 

tamtej pory Joanna 

Chmielewska wydała 

ponad 60 pozycji i wciąż 

utrzymuje się na pierwszych 

miejscach list bestsellerów. 

 Chmielewska była 

autorką powieści kryminal-

nych, komedii obyczajowych, 

a także książek dla dzieci 

i młodzieży. Jej powieści 

przetłumaczono na wiele 

języków, szczególną popular-

nością cieszą się one w Rosji, 

gdzie recenzenci nazwali je 

ironicznymi kryminałami. 

 Do najpopularniej-

szych książek Chmielewskiej   

2013/2014 wrzesień - październik             

 Powie-

ści Edmunda 

N i z i u r s k i e g o 

mają dynamiczną, często sen-

sacyjną akcję. Cechują się 

indywidualnym stylem narra-

cji oraz charakterystycznym, 

nieco absurdalnym humorem 

słownym. Na podstawie kilku 

z nich nakręcono filmy i seria-

le telewizyjne, wśród nich 

cieszące się dużą popularno-

ścią Niewiarygodne przygody 

Marka Piegusa. 

Joanna Chmielewska 

(1932-2013) 

Zmarli autorzy naszych lektur 
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należą między innymi Lesio, 

Całe zdanie nieboszczyka, 

Krokodyl z kraju Karoliny 

i Dzikie białko. 

 Pisarka zmar ła 

w szpitalu po ciężkiej choro-

bie. 

 Joanna Chmielew-

ska, a właściwie Irena Bar-

bara Kühn urodziła się 

w 1932 roku w Warszawie. 

Z zawodu inżynier architekt 

- zaprojektowała m.in. Dom 

Chłopa w Warszawie.  

 Pierwszą powieść 

pt. Klin wydała w roku 1964. 

Na podstawie tej powieści 

powstał film pod tytułem 

Lekarstwo na miłość z udzia-

łem Kaliny Jędrusik i An-

Edmund Niziurski (1925-2013)  Prozaik, publicy-

sta, scenarzysta i dramaturg, 

a także socjolog i prawnik. 

Był twórcą popularnych 

książek dla młodzieży: Księ-

ga urwisów, Niewiarygodne 

przygody Marka Piegusa, 

Sposób na Alcybiadesa, 

Naprzód, Wspaniali!, Awan-

tura w Niekłaju. Pisarz two-

rzył również dla dorosłych: 

Przystań Eskulapa, Salon 

wytrzeźwień, Pięć maneki-

nów. Jego utwory zostały 

przełożone na wiele języ-

ków, w tym chiński. 

 Edmund Niziurski 

urodził się w Kielcach. Uczył 

się w tamtejszym gimnazjum, 

jednak naukę przerwała woj-

na. Wraz z rodziną wyjechał 

na Węgry. Do Polski wrócił 

w 1940 roku. Po zakończeniu 

wojny studiował prawo na 

KUL i UJ. Kształcił się rów-

nież w zakresie dziennikar-

stwa w Wyższej Szkole Nauk 

Społecznych w Krakowie 

i socjologii na UJ. Mieszkał 

i pracował w Katowicach 

i Kielcach, a od 1952 roku - 

w Warszawie. 

Informacje podano za porta-

lem dziennik.pl 
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Składniki:  

 

2 duże jabłka 

20 dag masła 

20 dag cukru 

20 dag mąki 

3 jajka 

1,5 łyżeczki proszku do pie-

czenia 

3 łyżki wyciśniętego soku 

z pomarańczy 

łyżeczka cynamonu 

2 łyżki dużych rodzynek 

masło i mąka do formy 

cukier puder 

 

Sposób przygotowania: 

Miękkie masło utrzyj z cu-

krem. Cały czas ucierając, 

dodawaj po jednym jajku. 

Mąkę wymieszaj z cynamo-

nem i proszkiem do piecze-

nia. Dodaj do masy jajeczno-

maślanej. Wlej sok pomarań-

czowy. 

Jabłka obierz i pokrój w dużą 

kostkę. Razem z rodzynkami 

dodaj do 

c i a s t a . 

O k r ą g ł ą 

foremkę z 

kominkiem 

w y s m a r u j 

m a s ł e m 

i wysyp 

mąką. Na-

łóż ciasto, 

w yr ó wn a j 

powierzch-

nię i piecz 40 minut w temp. 

190 stopni. Wyjmij z forem-

ki, ostudź, posyp cukrem 

pudrem. 

Składniki:  

12 naleśników  

1 kg kwaskowatych jabłek  

0,5 kg jabłek deserowych  

2 szklanki kremówki  

10 dag cukru  

cukier waniliowy  

torebka śmietan-fiksu  

cytryna  

cynamon  

Sposób przygotowania: 

Jabłka kwaskowate obierz, 

pokrój w kostkę. Jabłka dese-

rowe pokrój na półplasterki, 

skrop sokiem z cytryny. 

Jabłka włóż do rondla, pod-

lej odrobiną wody. Przykryj 

i duś, aż jabłka kwaskowate 

rozgotują się, ale cząstki 

jabłek deserowych pozosta-

ną w całości. Dodaj do 

smaku cukier, dopraw 

cynamonem i skórką 

otartą z cytryny. 

Ostudź.  

Kremówkę ubij z cu-

krem waniliowym 

i śmietan-fiksem. Na-

leśnik posmaruj bitą 

śmietaną, a następnie musem 

jabłkowym. Połóż na nim 

kilka cząstek jabłek desero-

wych i układaj w piramidkę 

jeden na drugim. Ostatni 

naleśnik na górze obciąż 

deseczką. Tort odstaw na 30 

minut. Przed podaniem ude-

koruj cząstkami jabłek.  

Tort naleśnikowy z jabłkami 

Cynamonowe ciasto z jabłkami  
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napisane pismem twojego 

taty? 

- Bo pisałem jego długopi-

sem. 

 *  *  * 

- Gdzie masz świadectwo? - 

pyta ojciec Jasia. 

- Pożyczyłem koledze, bo 

chciał nastraszyć swojego 

ojca.  

 *   *  * 

Pani do Jasia: 

- Jasiu, czy tata nadal odrabia 

za ciebie lekcje? 

- Nie... Ta ostatnia jedynka 

go załamała. 

 *  *  * 

- Musisz stanąć na końcu 

kolejki - mówi ekspedientka 

do małego Jasia. 

- To niemożliwe - odpowia-

da rezolutny malec. - Tam 

już ktoś stoi. 

  *  *  * 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu, dlaczego zadanie jest 

Redakcja: 

Sylwia Urbanik, Monika Czarnota, 

Angelika Irzyk.  

 

Opiekunowie merytoryczni: 

 Elżbieta Górecka, 

 Arleta Garbień 

Uśmiechnij się!  
Tata pyta Jasia: 

- No i jak bawiłeś się na 

urodzinach kolegi? 

- Nie najlepiej... 

- Dlaczego? 

- Przecież sam mówiłeś, że 

mam być grzeczny.. 

 *  *  * 

Właściciel gospodarstwa 

agroturystycznego zagaduje 

gościa: 

- Tutaj co rano będzie Pana 

budziło pianie koguta. 

- To proszę go nastawić na 

dziesiątą. 

 *  *  * 

SU 


