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Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 

potwierdza, że Technikum w Zespole 

Szkół im. A. Śred-

niawskiego w My-

ślenicach jest 

wśród 200 najlep-

szych techników 

w Polsce sklasyfi-

kowanych w Ran-

kingu Szkół Po-

nadgimnazjalnych 

PERSPEKTYWY 

2014 i przysługuje mu tytuł 

 „Srebrnej Szkoły 2014” 

Witajcie!  

 

Z niewielkim opóźnieniem 

przygotowaliśmy dla Was 

nowy numer naszej szkolnej 

gazetki. Znajdziecie w nim 

najnowsze wiadomości z życia 

Szkoły, ciekawostki na temat 

zakończonych niedawno 

Igrzysk Olimpijskich i wiele 

ciekawych artykułów.  

Zachęcamy do lektury!  

Redakcja  

Od redakcji  

PODSUMOWANIE EWALUACJI  

Wymaganie Ocena (stopień spełniania) 

Procesy edukacyjne są zorganizowane 

w sposób sprzyjający uczeniu się 
A (bardzo wysoki) 

Uczniowie nabywają wiadomości 

i umiejętności określone w podstawie 

programowej 

A (bardzo wysoki) 

Respektowane są normy społeczne A (bardzo wysoki) 



 Uczniowie techni-

kum gastronomicznego 

w Zespole Szkół im. A. Śred-

niawskiego w Myślenicach 

w czasie ferii mieli możli-

w o ś ć  u c z e s t n i c z e n i a 

w warsztatach na temat sushi 

prowadzonych przez szefa 

kuchni Michała Górę. 

 Michał Góra skoń-

czył szkoły w Krakowie, ale, 

jak sam przyznaje, zawodu 

uczył się za granicą. Pierw-

szą pracę znalazł we Wło-

szech, gotował również 

w Anglii. Po kilku latach 

powrócił do kraju, gdzie 

rozpoczął pracę w krakow-

skim hotelu Grand. Pracował 

również dla Qubus Hotel, 

Hotel Radisson SAS Kra-

ków***** i Hilton Garden 

Inn.  Obecnie jest Szefem 

Kuchni PURO Hotel Kra-

ków****. 

 Pod okiem fachow-

ca dziesięciu uczniów wyko-

nywało zestawy sushi ze 

specjalnych składników. Jak 

przyznaje szkolący, widać 

było prawdziwe zaintereso-

wanie uczniów tą tematyką – 

wszyscy aktywnie włączyli 

się w prace, zadawali pytania 

dotyczące techniki i tajników 

właściwego przygotowywa-

nia tej potrawy. Michał Góra 

podkreślił, że współpraca 

z uczniami, którzy są zainte-

resowani zdobywanym zawo-

d e m , 

p r z e d e 

wszystkim 

przynosi im 

duże korzy-

ści, ale 

r ó w n i e ż 

jest przy-

jemnością 

dla samego 

prowadzą-

c e g o . 

Uczniowie tacy mają szansę 

stać się w przyszłości warto-

ściowymi i poszukiwanymi 

pracownikami. 

 Warsztaty zostały 

zorganizowane przez firmę X-

DRINK wraz ze Stowarzysze-

niem "Młodzi Aktywni" przy 

współpracy z Zespołem Szkół 

im. A. Średniawskiego. 

 - Zajęcia zorganizo-

wano w odpowiedzi na potrze-

by uczniów, o czym świadczy-

ło zaangażowanie uczestni-

ków. Ich praca oraz wrażenie, 

jakie zrobili na prowadzącym, 

zaowocowało umówieniem 

kolejnego spotkania dotyczą-

cego kuchni włoskiej – mówi 

organizator imprezy, Kacper 

Bogacz z firmy X-Drink. - 

Cieszę się, że szkoły zabiegają  

o profesjonalne przygotowy-

wanie swoich absolwentów, 

dzięki czemu osoby kończące 

naukę mają coraz większe 

możliwości rozpoczęcia swo-

jej przygody i kariery zawodo-

Sushi — egzotyka na polskim stole 
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wej, w tym przypadku z tak 

modną dziedziną jak gastro-

nomia. 

 Uczniowie zaś 

śmieją się, że bardzo chętnie 

wezmą udział w kolejnych 

warsztatach z panem Micha-

łem Górą, byle… nie były to 

zajęcia dotyczące sushi, bo 

choć przygotowanie tej po-

trawy poszło im bardzo do-

brze, to na jej kosztowanie 

nie było już wielu chętnych. 

To oni zaproponowali kuch-

nię włoską jako tematykę 

następnych zajęć, co wydaje 

się być słuszną decyzją, gdyż 

włoskie potrawy są szeroko 

znane w naszym kraju i bar-

dzo chętnie zamawiane 

w lokalach gastronomicz-

nych. Tak więc chcą się 

szkolić i myślą perspekty-

wicznie – nam pozostaje 

tylko trzymać kciuki za ich 

dalszą karierę. 

AG 



Zajęcia na strzelnicy sportowej 
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 W sobotę 29 grud-

nia 2013 odbył się V Powiato-

wy Turniej  Strzelecki 

o Puchar Starosty. Strzelanie 

odbywało się z broni kulowej 

w pozycji leżącej do tarczy na 

odległość 50 metrów. 

W turnieju uczestniczyły 

szkoły: Zespół Szkół im. An-

drzej a  Ś redniawskiego 

w Myślenicach, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Tade-

usza Kościuszki w Myśleni-

cach, Zespół Szkół Technicz-

no-Ekonomicznych w Myśle-

nicach, Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych Małopolska 

Szkoła Gościnności im. Tytu-

sa Chałubińskiego w Myśleni-

cach i Zespół Szkół w Dob-

czycach oraz drużyna Jed-

nostki Strzeleckiej 2039 Kra-

ków należąca do Związku 

Strzeleckiego „Strzelec” Or-

g a n i z a c j i  S p o ł e c z n o -

Wychowawczej. 

 Reprezentacja na-

szej Szkoły w składzie: Anna 

Figlewicz, Justyna Ziemianin, 

Małgorzata Szklarz oraz Ma-

rek Strzebak, Kamil Dziubras 

i Paweł Leśniak zajęła II 

miejsce w klasyfikacji druży-

dzą, że strzelanie z takiej 

postawy jest nie lada wyzwa-

niem. Cieszy też fakt, że 

zainteresowanie tym sportem 

jest niemałe, na co wskazuje 

spora liczba chętnych. 3 lute-

go w zajęciach uczestniczyło 

16 uczniów, a 4 lutego było 

14 zainteresowanych. Każdy 

uczestnik otrzymał drobny 

poczęstunek, by słodko mijał 

błogi czas ferii. 

 Ta sportowa forma 

zajęć strzeleckich jest niewąt-

pliwie ciekawym sposobem 

spędzania wolnego czasu, 

który pozwala młodzieży 

choć na chwilę oderwać się 

od ekranów komputera czy 

telewizora i spotkać się ze 

sobą tworząc wspaniałą spo-

łeczność strzelecką, w której 

rywalizacja i dobra zabawa 

sprawia, że jest to dla nich 

dobrze wykorzystany czas, 

a co ważne w dzisiejszych 

czasach aktywnie wykorzy-

stany. 

 Dziękuję  Panu 

Dyrektorowi Jerzemu Cachel 

za wsparcie i pomoc przy 

organizacji tych zajęć, które 

niewątpliwie wypełniły 

i umiliły czas uczniom w te 

zimowe ferie 2014. Mamy 

nadzieję, że ta przygoda 

uczniów ze strzelectwem 

będzie trwać i pozwoli im 

zdobywać same sukcesy. 

 KS 

nowej z wynikiem 370 pkt. 

Jest to bardzo dobry wynik 

naszych uczniów, którzy 

otrzymali pamiątkowy dy-

plom oraz puchar. Gratulacje 

dla wszystkich zawodników! 

*** 

 W pierwszym tygo-

dniu ferii zimowych zostały 

zorganizowane przez Zespół 

Szkół im. A. Średniawskiego 

w Myślenicach zajęcia na 

strzelnicy sportowej na Zara-

biu. Uczestniczyli w nich nie 

tylko uczniowie naszej Szko-

ły, ale również uczniowie 

szkół gimnazjalnych takich 

jak: Gimnazjum Publiczne 

w Głogoczowie, Gimnazjum 

nr 1 im. Juliusza Słowackie-

go w Myślenicach i Gimna-

zjum nr 3 im. Marszałka J. 

Piłsudskiego w Myślenicach. 

 W trakcie zajęć 

uczniowie pod opieką mgr. 

Krzysztofa Sałach mogli 

poznawać i doskonalić swe 

umiejętności w sporcie jakim 

jest strzelectwo. Strzelanie 

odbywało się na wynajętych 

stanowiskach, na których 

uczniowie oddawali strzały 

z broni pneumatycznej 

w postawie stojącej 

z podpórką, a niektórzy 

profesjonalnie - nie 

korzystając z podpórki. 

Wyniki okazały się 

zaskakująco dobre, 

a przecież znawcy tego 

sportu doskonale wie-



 W przerwie świą-

tecznej, gdy wiele szkół jesz-

cze wypoczywało, w Zespole 

Szkół im. A. Średniawskiego 

działy się niecodzienne rze-

czy. W piątek 3 stycznia 

o godzinie 12 odbyło się 

uroczyste otwarcie nowej 

pracowni komputerowej. 

 Oficjalnego otwar-

cia, w obecności Grona Peda-

gogicznego,  dokonał dyrek-

tor Zespołu Szkół Jerzy Ca-

chel  w towarzystwie zapro-

szonych gości: starosty Józe-

fa Tomala i wicestarosty 

Tomasza Susia. Opiekunem 

pracowni została nauczyciel-

ka przedmiotów zawodo-

wych w technikum informa-

tycznym Patrycja Cholewa. 

 Podczas  krótkiej 

mowy dyrektor  przedstawił 

najważniejsze fakty dotyczą-

ce Szkoły i procesu komple-

towania pracowni  m.in. to, 

że nowa pracownia – dwa-

dzieścia komputerów wyposa-

żonych w system operacyjny 

Windows  8.1 – została sfi-

nansowana z budżetu Staro-

stwa Powiatowego. Następnie 

głos zabrali kolejno starosta 

i wicestarosta.   Zwrócili oni  

uwagę  na to, jakie zmiany 

zaszły  przez ostatnie lata 

w Zespole Szkół, chwalili 

placówkę jako prężnie zarzą-

dzaną, nowoczesną szkołę, 

która nawet w trudnym okre-

sie może szczycić  się nabo-

rem, sukcesami uczniów 

i rozbudowywanym zaple-

czem edukacyjnym. Wspo-

mnieli również o kolejnych  

zmianach jakie ją jeszcze 

czekają, a mianowicie o budo-

wie boiska sportowego. 

 Uczniowie w Ze-

spole Szkół mają do dyspozy-

cji pięć pracowni komputero-

wych – cztery stacjonarne 

i jedną przenośną. Jednak  

Otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej  
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oczywistym jest, że sprzęt 

komputerowy szybko się 

starzeje. Ten fakt, nowa pod-

stawa programowa obowią-

zująca już w technikum oraz 

nowa formuła egzaminu 

potwierdzającego kwalifika-

cje w zawodzie technik infor-

matyk zainicjowały proces 

zmian w Zespole Szkół 

w zakresie sprzętu kompute-

rowego.  Szkoła z własnego 

budżetu zakupiła również 

3 komputerowe  zestawy 

egzaminacyjne (komputery 

i stanowiska egzaminacyjne) 

umożliwiające przeprowa-

dzenie egzaminów nowego 

typu. 

 - Unowocześnianie 

bazy dydaktycznej powodu-

je, że uczniowie naszej Szko-

ły są lepiej przygotowani do 

pracy w przemyśle IT. Wkra-

czają w życie zawodowe 

wyposażeni w zestaw wiedzy 

i umiejętności, pozwalający 

im konkurować z absolwen-

tami najlepszych techników 

informatycznych w woje-

wództwie – powiedział Józef 

Jasek, nauczyciel zawodo-

wych przedmiotów informa-

tycznych, obecny podczas 

otwarcia nowej pracowni. 

 

EG 
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 Ostatnie igrzyska 

odbyły się w rosyjskim mie-

ście Soczi w dniach 7–23 

lutego 2014 roku. Zgodnie 

z harmonogramem zawodów 

rozegrano 98 konkurencji 

w 15 dyscyplinach sporto-

wych. Część z nich zorgani-

zowano w oddalonej o ok. 40 

kilometrów od Soczi miej-

scowości Krasnaja Polana. 

 Były to pierwsze 

zimowe igrzyska w Rosji. 

W 1980 roku organizatorem 

letnich igrzysk była stolica 

Związku Radzieckiego – 

Moskwa. Pierwszy raz 

w historii zimowe igrzyska 

olimpijskie rozgrywane były 

w mieście o klimacie subtro-

pikalnym. 

 Soczi zostało wy-

brane gospodarzem igrzysk 

w głosowaniu podczas 119. 

sesji Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego 

w Gwatemali 4 lipca 2007 

roku. Rosyjskie miasto wy-

grało w drugiej turze wybo-

rów z południowokoreańskim 

Pyeongchangiem, wynikiem 

głosów 51:47. W pierwszej 

turze wyeliminowany został 

austriacki Salzburg. 

  

 Maskotki igrzysk, 

zaprezentowane po raz 

pierwszy 26 lutego 2011 

roku, przedstawiają zwierzęta 

zamieszkujące terytorium 

Rosji. Są to: pantera śnież-

na, biały miś i zajączek 

 

Rozgrywane dyscypliny 

Ucz es tn i c y  z i mo wych 

igrzysk w Soczi w 2014 roku 

rywalizowali w 98 konkuren-

cjach w 15 dyscyplinach 

sportowych. Po raz pierwszy 

w historii na igrzyskach zo-

stały rozegrane następujące 

konkurencje: narciarski 

i snowboardow slopestyle, 

narciarski halfpipe, snowbo-

ardowy slalom specjalny, 

skoki narciarskie kobiet, 

rywalizacja drużynowa 

w łyżwiarstwie figurowym, 

rywalizacja drużynowa 

w saneczkarstwie oraz sztafe-

ta mieszana w biathlonie. 

W porównaniu do poprzed-

nich igrzysk przybyło 12 

konkurencji, co jest rekordem 

zimowych igrzysk olimpij-

skich. Poprzedni rekord nale-

żał do igrzysk Olimpijskich 

w 1992, na których zadebiu-

towało 11 konkurencji. 

 

Polscy medaliści  

 Dwa złote krążki 

w 90 lat i cztery olimpijskie 

złota w dwa tygodnie. 

W Soczi reprezentacja Polski 

osiągnęła większe sukcesy 

niż w 21 wcześniejszych 

edycjach zimowych igrzysk. 

Licząc igrzyska letnie i zimo-

we, reprezentacja Polski z 41 

takich imprez dopiero ósmy 

raz wróci, mając w dorobku 

co najmniej cztery złote me-

dale. 

 Nasza 60-osobowa 

kadra zajęła w Soczi 11. 

miejsce w klasyfikacji meda-

lowej. Polacy 11. miejscem 

w ostatecznej klasyfikacji 

nawiązali do wyniku kadry 

z Atlanty. Atlanta, z którą 

zestawiamy Soczi, to czwarte 

najlepsze igrzyska dla Pola-

ków w historii. Lepiej biało-

czerwoni spisywali się tylko 

w latach 60. i 70. XX wieku. 

 12 medalowych 

szans zmieniło się w sześć 

olimpijskich krążków, w tym 

aż cztery złote. Nigdy wcze-

śniej w klasyfikacji medalo-

wej zimowych igrzysk Polska 

nie uplasowała się tak wyso-

ko jak teraz w Soczi. Kamil 

Stoch, Justyna Kowalczyk, 

Zbigniew Bródka i spółka 

dali nam emocje, jakie dawno 

temu przeżywaliśmy podczas 

letnich igrzysk. 

XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie  



Historia ognia  

olimpijskiego 

 Znicz olimpij-

ski uważany jest za sym-

bol idei olimpijskiej, 

kontynuacji i trwałości 

więzi olimpijczyków ery 

nowożytnej z antyczny-

mi zawodnikami, którzy 

uczestniczyli w zmaga-

niach olimpijskich. 

 Tradycja biegu 

z zapalonymi pochodniami 

sięga czasów Starożytnej 

Grecji. Był to ówczesny sym-

bol przenoszenia informacji 

o zwycięstwach. Miał rów-

nież związek z religią, stano-

wiąc element ceremonii skła-

dania ofiar bóstwom. Niektó-

re plemiona wykorzystywały 

go także podczas obrządków 

związanych z pochówkiem. 

 W czasie odbywa-

jących się w starożytności 

świąt, biegi przybrały formę 

rytualnych wyścigów z ża-

gwią (płonący kawał drewna) 

do ołtarza. Najważniejsze 

takie zawody odbywały się 

w Atenach na część bogini 

Ateny. Drużyna, która zwy-

ciężyła, mogła zapalić ogień 

ku czci boga patronującego 

danej olimpiadzie. 

 Pierwszy w historii 

znicz olimpijski został zapa-

lony już w 1912 roku 

w Sztokholmie. Tradycja 

p r z e n o s z e n i a  o g n i a 

(wznieconego w Olimpii od 

promieni słonecznych za 

pomocą zwierciadła) przez 

sztafetę biegaczy do miejsca 

Igrzysk Olimpijskich rozpo-

częła się jednak dopiero 

w 1936 roku, podczas olim-

piady w Berlinie. Jej inicjato-

rem był sekretarz generalny 

Niemieckiego Komitetu 

Olimpijskiego - Carl Diem. 

 Biegacze przemie-

rzyli wtedy trasę z Olimpii na 

stadion w Berlinie odwiedza-

jąc: Grecję, Bułgarię, ówcze-

sną Jugosławię, Węgry, Au-

strię oraz ówczesną Czecho-

słowację. Przebyty dystans 

liczył aż 3075 kilometrów, co 

na tamte warunki było nie 

lada osiągnięciem. 

 Od tamtego czasu 

święty ogień podróżuje róż-

nymi szlakami i na różne 

sposoby - przez lądy, morza 

czy drogą powietrzną. 

W 1976 roku przesłano go 

nawet laserem - odległość 

z Aten do Ottawy pokonał 

w ciągu... pół sekundy! Po-

dobną drogą dotarł także do 

Nowego Jorku w 1984 roku, 

by rozpocząć podróż do Los 

Angeles. 
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Kilka symbolicznych 

momentów  

z wieloletniej historii 

znicza olimpijskiego  

 w 1964 roku w To-

kio zapalił go urodzony 

w dniu wybuchu bomby 

atomowej w Hiroszimie 

Yoshinori Sakai, był to 

wyraz protestu przeciwko 

wojnie; 

 w 1968 roku w Meksy-

ku płomień zapłonął pierw-

szy raz z ręki kobiety – En-

riqueta Basilio; 

 w 1976 roku, dla pod-

kreślenia równości płci, znicz 

w Montrealu zapalili chłopak 

i dziewczyna; 

 w 1992 roku w Barcelo-

nie ogień olimpijski zapłonął 

po trafieniu strzałą przez 

niepełnosprawnego sportow-

ca 

 w 2000 roku znicz zapa-

liła rdzenna mieszkanka 

Australii – biegaczka Cathy 

Freeman. 

Ceremonia otwarcia 

 Tradycyjnie igrzy-

ska otwiera trwająca kilka 

godzin ceremonia otwarcia, 

której celem jest m.in. zapre-

zentowanie miasta i państwa, 

w którym odbywają się 

igrzyska. Stałym elementem 

tej ceremonii jest defilada 

państw biorących udział 

w zawodach. W defiladzie 

maszerują zawodnicy oraz 



działacze sportowi z danego 

kraju. Każde z państw wy-

znacza jednego sportowca do 

niesienia flagi. Sportowcy 

wchodzą na stadion według 

alfabetu języka używanego 

w państwie które gości igrzy-

ska. Z uwagi na szacunek dla 

ojczyzny igrzysk defiladę 

otwiera Grecja, a kończy 

gospodarz. Po wejściu 

wszystkich krajów na stadion 

olimpijski głowa państwa 

organizującego zawody lub 

przewodniczący MKOl doko-

nuje oficjalnego otwarcia 

igrzysk, wypowiadając for-

mułę: Igrzyska Olimpijskie 

w ... dla uczczenia .... Olim-

piady ery nowożytnej uwa-

żam za otwarte. Później, 

w trakcie odgrywania hymnu 

olimpijskiego, na maszt 

wciągana jest flaga olimpij-

ska, którą wnoszą na arenę 

wybitne osobistości. Przed-

ostatni biegacz sztafety olim-

pijskiej wbiega na stadion 

niosąc ogień olimpijski. Prze-

kazuje go ostatniemu biega-

czowi sztafety, zazwyczaj 

z goszczącego igrzyska kraju, 

który zapala znicz olimpijski. 

Często wy-

puszczane są 

gołębice – 

symbol pokoju. 

Na koniec 

wszyscy flago-

wi zbierają się 

w kole, a jeden 

wybrany za-

wodnik oraz 

jeden wybrany 

sędzia składają, 

w imieniu wszystkich zawod-

ników i sędziów, przysięgę 

olimpijską. Elementem cere-

monii otwarcia jest również 

wniesienie oraz wciągnięcie 

na maszt flagi państwa orga-

nizującego zawody, podczas 

wciągania flagi odgrywa się 

hymn. Jest również wyzna-

czony czas na przemówienia 

Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego dane igrzy-

ska oraz przewodniczącego 

MKOl. 

Ceremonia zamknięcia 

 W części artystycz-

nej ceremonii zamknięcia 

oprócz spektaklu przygoto-

wanego przez gospodarzy 

swoją prezentację przedsta-

wia również miasto następ-

nych igrzysk. 

S p o r t o w c y 

wkraczający na 

stadion nie są 

już podzieleni 

wedle państw, 

a wszystkie flagi 

państw uczestni-

c z ą c y c h 

w "festiwalu 

sportów" są 

_bez_nazwy// 

niesione razem. Podczas 

ceremonii zamknięcia odgry-

wa się hymny oraz wciąga 

na maszt 3 flagi: państwa 

obecnie goszczącego igrzy-

ska, przyszłego gospodarza 

oraz Grecji. Nowym zwy-

czajem jest ceremonia deko-

racji zwycięzców ostatniej 

konkurencji: w przypadku 

LIO maratonu, a podczas 

ZIO biegu narciarskiego na 

50 km. Przemawiają ponow-

nie Przewodniczący Komite-

tu Organizacyjnego oraz 

Przewodniczący MKOl. 

Przewodniczący MKOl wy-

powiada formułę: Igrzyska 

Olimpijskie w ... uważam za 

zamknięte, oraz "wzywa 

młodzież całego świata do 

stawienia się za 4 lata 

w mieście przyszłych 

igrzysk", po czym opuszcza 

się flagę olimpijską oraz gasi 

znicz. Stałym elementem jest 

również przekazanie flagi 

olimpijskiej przez mera 

(burmistrza, prezydenta) 

obecnego miasta-gospodarza 

przyszłemu organizatorowi 

igrzysk. 
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Przepisy biało-czerwone 

Orientalny  
kurczak na  
czerwono 

 
Składniki:  
500 g filetów z piersi kurcza-

ka 

1 średnia cebula 

1 puszka krojonych pomido-

rów 

3 zielone papryczki chilli 

4 ząbki czosnku 

1 płaska łyżeczka curry 

1 płaska łyżeczka imbiru 

1 czubata łyżeczka pieprzu 

ziołowego 

sok z 1 cytryny 

Przygotowanie: 

Kurczaka oczyszczamy 

z błonek i kroimy w kostkę. 

Cebule obieramy i siekamy 

drobno. Papryczki rozcinamy 

na pół, oczyszczamy z nasio-

nek i drobno kroimy. 

Cebulę i przeciśnięty przez 

praskę czosnek zeszklimy na 

oleju. Dolewamy pomidory 

z puszki i doprowadzamy do 

wrzenia. Dodajemy paprycz-

ki, sok z cytryny i przypra-

wy. Mieszamy dokładnie 

i gotujemy około 5 minut, aż 

pomidory zupełnie rozmięk-

ną. Dodajemy kurczaka, 

dolewamy powoli pół 

szklanki wody i dusimy pod 

przykryciem 15-20 minut (aż 

kurczak zmięknie), co jakiś 

czas mieszając. Podawać 

z ryżem. 

 

Pomidorki nadzie-
wane fetą  

Potrzebne nam będzie około 

30 pomidorków koktajlo-

wych, najlepiej średnich 

i twardych. Przecinamy je na 

pół i wycinamy cały środek. 

Następnie ucieramy fetę 

z dwoma łyżkami oliwy 

i posiekanym świeżym ore-

gano. Pomidorki nadziewa-

my przygotowaną masą.  

Truskawki w białej 
czekoladzie  

 

Nie wszystkie przekąski 

muszą być wytrawne. Ta jest 

pyszna i słodka. Truskawki 

myjemy i osuszamy. Tablicz-

kę białej czekolady roztapia-

my na małym ogniu. Zanu-

rzamy pojedynczo truskawki 

do połowy w czekoladzie 

i odstawiamy, aż czekolada 

stwardnieje.  Układamy 

z owoców kopczyk na środku 

półmiska i zajadamy ze sma-

kiem!   

http://4.bp.blogspot.com/-n5Tpek_uor0/UpyQrzslEHI/AAAAAAAAJc0/V8XRKg129gk/s1600/IMG_4402.jp
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Liga Średniawskiego - podsumowanie fazy grupowej  

 Zakończyła się faza grupowa szkolnych rozgrywek piłkarskich Liga Średniawskiego 

2013/2014. Do II fazy awansowało 5 zespołów, które rozegrają mecze w systemie każdy 

z każdym. Klasyfikacja końcowa zadecyduje o obsadzie meczów półfinałowych, w których 

spotkają się 4 najlepsze drużyny. 

  Poniżej prezentujemy wyniki rywalizacji w fazie grupowej.  

ŁD 
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d z e n i u  w a r s z t a t ó w 

i smakowitości przygotowa-

nych potraw zaświadczyły 

"czyste talerze" po impre-

zie :) 

Konkursowo... 

 12 grudnia uczeń 

klasy 3TG Michał Kęsek 

zajął drugie miejsce w Po-

wiatowym Konkursie Ga-

stronomicznym "Warzywa 

na polskim stole" za potrawę 

"Rolada szpinakowa z so-

sem pieczarkowym". Do 

konkursu przygotowała 

ucznia p. Aneta Twardosz. 

Gratulujemy! 

AT 

Pracowity grudzień 

Społecznie... 

 Tradycją stało się 

już, że w grudniu nasi ucznio-

wie organizują Wigilię dla 

osób niepełnosprawnych 

w Stróży. W tym roku tego 

trudnego zadania, czyli obsłu-

gi i przeprowadzenia kolacji, 

podjęli się uczniowie klasy 

2TG. Pod okiem nauczycieli 

zawodu Małgorzaty Kęsek 

i Anety Twardosz uczniowie 

wykonywali prace związane 

z przygotowaniem i dekoracją 

sali oraz porcjowaniem i wy-

dawaniem obiadu wigilijne-

go. Nie obyło się także bez 

prac porządkowych. Pomoc 

uczniów naszej Szkoły 

usprawniła przebieg tej waż-

nej dla osób niepełnospraw-

nych uroczystości. 

Warsztatowo... 

 14 grudnia ucznio-

wie naszej Szkoły oraz zapro-

szeni przez nich goście wzięli 

udział w kolejnej edycji warsz-

tatów kulinarnych pod hasłem 

"Kuchnia staropolska". Zaan-

gażowani uczniowie pod nad-

zorem nauczycieli zawodu M. 

Kęsek i A. Twardosz wykony-

wali tradycyjne potrawy kuch-

ni staropolskiej. Były to: 

- zupa grzybowa z łazankami 

- biała kiełbasa w sosie chrza-

nowym 

- schab pieczony ze śliwkami 

- warzywa w sosie słodko-

kwaśnym 

- łosoś i dorsz sauté 

w warzywach 

- ciasto drożdżowe 

z owocami i orzechami. 

 Po wykonaniu 

po traw uczniowie 

i zaproszeni goście 

przystąpili do degusta-

cji przy pięknie nakry-

tych stołach. O powo-

Sukces na zawodach wojewódzkich 

 W dniu 17 marca 

w Kluszkowcach odbyły się 

zawody w narciarstwie alpej-

skim, na szczeblu wojewódz-

kim. Zespół Szkół im. A. 

Średniawskiego reprezento-

wał uczeń klasy III TG Mi-

chał Kęsek. 

 Do zawodów woje-

wódzkich awansowało po 

ośmiu najlepszych narciarzy 

z każdego powiatu. Michał 

Kęsek z czasem 23.56 był 

piąty, co dało mu szansę 

przejść do dalszego etapu. 

 Zawodników było 

196, a nasz reprezentant starto-

wał z numerem 164. Konku-

rencja była ogromna, wielu 

z zawodników trenuje na co 

dzień w klubach. Warunki 

atmosferyczne były bardzo 

ciężkie, ponieważ padał 

deszcz i mocno wiało. Jeste-

śmy bardzo dumni z Micha-

ła, który uplasował się na 41 

miejscu. GRATULACJE! 

 O r g a n i z a t o r e m 

Zawodów były: Małopolski 

SZS w Krakowie, Powiato-

wy SZS Nowy Targ, PSZS 

Limanowa, RSN CZORSZ-

TYN-SKI Kluszkowce. 

 Opiekunem na 

zawodach była mgr Katarzy-

na Birnbaum.          KB 
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 22 października 

2013 r. klasa III TR wraz 

z opiekunami odwiedziła 

w ramach wycieczki zawo-

dowej Radio Kraków.  

 Owa rozgłośnia 

radiowa okazała się dla nas 

miłym zaskoczeniem. Pozor-

nie nudny i oklepany obraz 

tego środka 

m a s o we g o 

p r z e k a z u 

został zastą-

piony obra-

zem pozy-

t y w n y m 

dzięki stara-

niom nasze-

go przewod-

nika redak-

tora Grzego-

rza Bernasika. Dziennikarz 

z wielkim zaangażowaniem 

oprowadzał nas i opowiadał 

o historii tej stacji radiowej 

oraz o poszczególnych stu-

diach nagrań. Mogliśmy 

spróbować swoich sił w zaję-

ciach lektorskich i wręcz 

aktorskich w sali koncerto-

Serwisy, aktualności, polityka, sport 

wej. Mieliśmy także szczę-

ście, jako nieliczni, oglądnąć 

radiowy serwis informacyjny. 

 Po bardzo udanym 

zwiedzaniu popędziliśmy do 

Galerii Sztuki Współczesnej 

aby zobaczyć wystawę 

z nagrodzonymi zdjęciami 

World Press Photo 2013. 

Różnorodne fotografie budzi-

ły w nas najróżniejsze emo-

cje - od zachwytu po odrazę 

i współczucie. Przewodnicz-

ka przytaczała historię po-

szczególnych zdjęć przybli-

żając nam kulturę oraz sytu-

acje w poszczególnych zakąt-

kach świata. Na koniec cała 

klasa udała się do kina na 

seans filmu "Grawitacja". 

BŁ 

dzono na temat stanu sani-

tarnego i sytuacji epidemio-

logicznej. Mówiono także 

o kontrolach przeprowadza-

nych przez inspekcję Nadzo-

ru Budowlanego, która pręż-

nie działała w cza-

sie ubiegłego roku.  

 K l a s a 

3TR mogła przy-

glądać się jak radni 

dyskutują na temat 

zmian w powiecie 

myślenickim. Na 

ich przykładzie 

uczniowie nauczyli 

XLV Sesja Rady Powiatu Myślenickiego  

 30 stycznia 2014 r. 

klasa 3TR pod opieką Pani 

Barbary Tęczyńskiej uczest-

niczyła w XLV sesji Rady 

Powiatu Myślenickiego. 

 Sesja rozpoczęła 

się wizytą uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęcio-

wej z Myślenic, którzy przy-

szli z "kolędą" do starostwa. 

Podczas sesji najważniejsi 

przedstawiciele głosowali 

w sprawie uchwał dotyczą-

cych różnych aspektów na-

szego powiatu.  Najważ-

niejsze dyskusje przeprowa-

się aby podczas ważnych 

spotkań zachować klasę 

i kulturę wypowiedzi. 

JZ 
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 Plon tegorocznej 

akcji jest niewielki, ponieważ 

otrzymaliśmy 11 książek, ale 

wśród nich znajdują się czte-

ry ciekawe pozycje beletry-

styczne, m.in. szwedzki kry-

minał K. Wahlberg "Szpital" 

czy zbiór opowiadań autor-

stwa m.in. S. Meyer "Bale 

maturalne z piekła". Oprócz 

tego zbiory biblioteczne 

wzbogaciły się o 7 lektur. 

 

Podsumowanie akcji bibliotecznej  

Jeszcze raz dziękuję tym, 

którzy zdecydowali się 

wspomóc szkolną bibliote-

kę, a całą społeczność 

szkolną zapraszam do 

korzystania z naszych 

zbiorów. 

 

AG 

Gratulacje dla Weroniki 

Olesek (2Tg) za zajęcie III 

miejsca w etapie regional-

nym konkursu "Poznaj swoje 

prawa w pracy" zorganizo-

wanym przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

Celem konkursu było popu-

laryzowanie wiedzy dotyczą-

cej przepisów prawa pracy 

wśród uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych. Weronika 

zaprezentowała bardzo wyso-

ki poziom wiedzy w tym 

temacie, czego dowodem jest 

zajecie III miejsca. 

JR 

Poznaj swoje 

prawa w pracy 


