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Witajcie!  

Rozpoczął się gorący czas 

Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej czyli Euro 2016, a 

więc naszą gazetkę też roz-

poczynamy od piłki – finału 

naszej szkolnej ligi. W nu-

merze ponadto krótki prze-

gląd aktualności szkolnych 

oraz przygotowania do wa-

kacji. Zapraszamy do lektu-

ry!  

Redakcja 

4 TI Mistrzem Szkoły w piłce nożnej 

W dniu 22 kwietnia 2016 

r. rozegrana została ostatnia 

faza tegorocznej edycji 

Szkolnej Ligi Piłki Nożnej. 

W meczu o III miejsce 

klasa 1 TIB zwyciężyła ze-

spół 3 TI/TA/TR 6:4, a w 

finale 4 TI rozgromiła druży-

nę 4 TG/TR 13:4. 

Jak co roku, organizatorzy 

turnieju – nauczyciele wy-

chowania fizycznego: Łu-

kasz Drewienkiewicz i Ma-

rek Holocher przyznali wy-

różnienia indywidualne. Za 

najlepszego zawodnika 

uznali Tomasza Juszczaka, a 

za najlepszego bramkarza 

Sebastiana Ziębę. Obaj repre-

zentowali mistrzowski zespół 

klasy 4 TI. 

Po spotkaniu finałowym 

dyrektor Jerzy Cachel wrę-

czył zespołom, które 

w klasyfikacji końcowej 

uplasowały się na miejscach 

I, II i III, a także laureatom 

wyróżnień indywidualnych 

dyplomy oraz nagrody 

w postaci sprzętu sportowe-

go, zakupione ze środków 

otrzymanych na ten cel ze 

Starostwa Powiatowego 

w Myślenicach. 

Klasyfikacja końcowa 

Szkolnej Ligi Piłki Nożnej 

2015/2016: 

I miejsce – 4 TI  

II miejsce – 4 TG/TR 

III miejsce – 1 TIB 

IV miejsce – 3 TI/TA/TR 

Najlepszy zawodnik: To-

masz Juszczak (4 TI) 

Najlepszy bramkarz: Seba-

stian Zięba (4 TI) 

 

Ł.D. 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/1278-4-ti-mistrzem-szkoy-w-pice-nonej


29 kwietnia uczniowie klas: 

1TIa, 1TR i 2TR przedstawili 

program słowno-muzyczny 

upamiętniający 225 rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Ma-

ja. Uczniowie wcielili się 

w XVIII-wieczne postacie, 

które w tamtym czasie miały 

duży wpływ na historię Polski. 

Wśród nich nie zabrakło króla 

Stanisława Poniatowskiego, 

Hugona Kołłątaja, Stanisława 

Małachowskiego, carycy Kata-

rzyny II oraz władców Prus 

i Austrii. 

JR 

Witaj, Majowa Jutrzenko 
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Klasa 3TA w ramach 

przedmiotu "prace w obiek-

tach architektury krajobrazu" 

uczestniczyła w zajęciach 

prowadzonych przez mgr. 

Grzegorza Łaczka. Omawia-

no temat wykonywania po-

miarów związanych z urzą-

dzaniem i budową terenów 

zieleni.  

Dzięki temu, że pan Grze-

gorz Łaczek jest z wykształ-

cenia archeologiem upraw-

nionym do prowadzenia 

badań archeologicznych 

i m.in. prowadził podobne 

pomiary geodezyjne w cza-

sie archeologicznych badań 

ratowniczych przy budowie 

autostrad na terenie Polski, 

nasi uczniowie mogli połą-

czyć wiadomości zdobyte 

dotychczas na zajęciach 

z wiedzą praktyczną. 

(oprac. AG) 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów architektury krajobrazu 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1279-witaj-majowa-jutrzenko
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1269-zajcia-warsztatowe-dla-uczniow-architektury-krajobrazu


Dzień Języka Angielskiego 
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w angielskiej wersji języko-

wej. W tym dniu szkoła 

przybrała barwy białe, czer-

wone i niebieskie – kolory 

brytyjskiej flagi. Dla nau-

czycieli został zorganizowa-

ny poczęstunek – five 

o’clock tea.  

Wszystkim uczniom 

i nauczycielom, którzy zaan-

gażowali się w przygotowa-

nia do tego wydarzenia bar-

dzo dziękujemy. 

M. Leśniak 

31 maja w naszej szkole 

odbył się Dzień Języka An-

gielskiego. Od samego rana 

rozbrzmiewała muzyka an-

gielskich wykonawców, na 

korytarzach pojawiły się 

angielskie przysłowia i złote 

myśli. Uczniowie wzięli 

udział w konkursie „Spelling 

Competition”, w którym 

pierwsze miejsce zajął uczeń 

klasy 1TIB Patryk Wyparto-

wicz, na drugim miejscu 

znalazł się Mikołaj Janicki – 

uczeń klasy 1TR, a trzecie 

miejsce powędrowało do 

ucznia klasy 1TIb Kacpra 

Zięba i ucznia klasy 1TR 

Kamila Nędzy. 

Podczas lekcji języka an-

gielskiego odbyły się quizy, 

konkursy, uczniowie śpiewa-

li piosenki w języku angiel-

skim oraz oglądali filmy 

Nasze  
sukcesy  

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/wydarzenia/1284-dzie-jzyka-angielskiego


Nasze ukochane, upragnio-

ne wakacje już tuż tuż, dlate-

go przygotowaliśmy dla Was 

krótki poradnik, abyście się 

dobrze bawili, a we wrześniu 

wrócili cali i zdrowi do szko-

ły ;) 

 

Jadąc na wakacje powin-

no się zabrać: 

- DOKUMENTY (m.in. 

dowód osobisty, legityma-

cje dające ulgi, karta 

EKUZ) 

- UBRANIA 

- KOSMETYKI I LEKI 

- WYPOSAŻENIE 

OGÓLNE (ręcznik, apa-

rat, ładowarka itp.). 

ABC podróżnika:  

- Uważaj na to, co jesz 

i pijesz! 

- W krajach tropikal-

nych, gdzie jest bardzo gorą-

co, pij dużo płynów, przede 

wszystkim wody. 

- Zawsze pij przegotowaną, 

oczyszczoną lub butelkowaną 

wodę; w przypadku tej ostat-

niej sprawdź, czy nakrętka na 

butelce jest zalakowana. 

- Zawsze wybieraj potra-

wy, które zostały świeżo 

przygotowane – najlepiej 

w Twojej obecności. 

- Unikaj żywności, która 

mogła być niewłaściwie 

przechowywana. 

- Unikaj słońca, szczegól-

nie między godzinami 11:00 

a 15:00, korzystaj z filtrów 

UV do opalania. 

- Uważaj na ukłucia owa-

dów, korzystaj ze środków 

odstraszających owady, kli-

matyzacji w miejscu noclegu 

lub moskitiery. 

- Zabierz w podróż aptecz-

kę podróżną. 

- W tropiku unikaj chodze-

nia boso, kąpieli i brodzenia 

w wodach śródlądowych.  

- Przed wyjazdem koniecz-

nie sprawdź aktualną sytua-

cję epidemiologiczną 

w kraju, do którego się wy-

bierasz. 

Pij wodę! 

Latem, kiedy pocimy się 

bardziej, pamiętaj o uzupeł-

nianiu płynów. Odwodnienie 

jest groźne dla organizmu. 

Utrata wody sięgająca 

3 proc. masy ciała powoduje 

obniżenie wydajności fizycz-
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nej o 20 proc. Przy utracie 

wody 20-22 proc. masy ciała 

następuje śmierć organizmu. 

 

Bezpieczeństwo podczas 

opalania się. 

Ze słońcem nie należy prze-

sadzać. Należy z niego korzy-

stać, ale z umiarem.  

- Co to jest TANOREK-

SJA? 

TANOREKSJA, czyli uza-

leżnienie od słońca. 

Tanoreksja to podobna 

choroba jak anoreksja, buli-

mia, narkomania czy alko-

holizm. Od słońca uzależ-

niają się osoby zdrowe 

i chore. 

- Podczas opalania się nale-

ży chronić oczy. Energia 

promieni ultrafioletowych 

może zaburzyć strukturę 

oka, nadwerężyć naczynka, 

przyczynia się do wytworzenia 

wolnych rodników, które dalej 

niszczą strukturę oka. Ponadto 

kiedy promienie świetlne zo-

staną odbite od podłoża (woda, 

piasek, śnieg) i gdy duża ilość 

promieniowania dostanie się 

do oka w krótkim czasie, może 

dojść do krótkotrwałej ślepoty.  

Okulary przeciwsłoneczne 

z filtrem UVA i UVB w ponad 

90% chronią siatkówkę oka 

i plamkę oka. 

PB 

Poradnik wakacyjny :) 



pewne miej-

sce na po-

dium. Do 

przerwy 

zawodnicy 

Średniaw-

skiego pro-

wadzili 1:0, 

natomiast po 

zmianie 

stron mo-

ment dekon-

centracji i 

błędy w obronie doprowadzi-

ły do porażki 2:3. 

Pomimo miejsca poza 

pierwszą trójką, całej druży-

nie reprezentującej Zespół 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego w Myślenicach 

należą się ogromne słowa 

uznania za ambitną postawę, 

determinację i walkę do koń-

ca o uzyskanie jak najlepsze-

go wyniku. Potwierdzeniem 

tego było przyznanie przez 

organizatorów turnieju na-

grody dla najlepszego za-

wodnika kapitanowi Zespołu 

Szkół im. Andrzeja Śred-

niawskiego – Tomaszowi 

Sosinowi, który zdobył aż 7 

bramek, a ponadto wspaniale 

mobilizował pozostałych 

zawodników. 

W tegorocznej edycji tur-

nieju mogli brać udział wy-

łącznie uczniowie klas pierw-

szych i drugich, co zmusiło 

nauczycieli Marka Holochera 

i Łukasza Drewienkiewicza 

XVII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjal-
nych 

W dniu 1 czerwca 2016 r. 

na boisku ze sztuczną na-

wierzchnią przy Zespole 

Szkół w Dobczycach roze-

grany został XVII Powiato-

wy Turniej Piłki Nożnej 

Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Do rywalizacji przystąpiły 

cztery zespoły. Oprócz Ze-

społu Szkół im. Andrzeja 

Średniawskiego w Myśleni-

cach były to: Zespół Szkół w 

Dobczycach, Zespół Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształ-

cących w Sułkowicach oraz 

Zespół Szkół Techniczno-

Ekonomicznych w Myśleni-

cach. 

Poziom turnieju był bardzo 

wyrównany, a o klasyfikacji 

końcowej decydowały detale. 

Reprezentanci Zespołu Szkół 

im. Andrzeja Średniawskiego 

uplasowali się na IV miejscu, 

jednak pod względem sporto-

wym niczym nie odbiegali od 

swoich przeciwników. 

W pierwszym spotkaniu 

z Zespołem Szkół Zawodo-

wych i Ogólnokształcących 

w Sułkowicach odnieśli pe-

chową porażkę 2:3, pomimo 

prowadzenia 1:0 i 2:1. Po 

niesamowicie emocjonują-

cym meczu z Zespołem 

Szkół w Dobczycach i zwy-

cięstwie 5:4, w rywalizacji 

z Zespołem Szkół Technicz-

no-Ekonomicznych w Myśle-

nicach wygrana dawała 

I miejsce w turnieju, a remis 
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do zbudowania zupełnie 

nowej drużyny w stosunku 

do poprzedniej, która zdoby-

wała wicemistrzostwo powia-

tu. Młodzi zawodnicy zapre-

zentowali się jednak z bardzo 

dobrej strony, co daje solidne 

podstawy do osiągania suk-

cesów w przyszłości. 

Skład Zespołu Szkół im. 

Andrzeja Średniawskiego: 

Damian Chorwat 

(bramkarz), Michał Nalepa, 

Mateusz Nalepa, Dawid 

Krawczyński, Rafał Mielec-

ki, Tomasz Sosin, Kamil 

Głogowski. bramki: Tomasz 

Sosin 2  

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce: ZSTE Myślenice 

II miejsce: ZS Dobczyce 

III miejsce ZSZiO Sułko-

wice 

IV miejsce: ZS im. A. 

Średniawskiego 

Ł.D. 

http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/1283-xvii-powiatowy-turniej-piki-nonej-szko-ponadgimnazjalnych
http://www.sredniawski.pl/aktualnosci/sport/1283-xvii-powiatowy-turniej-piki-nonej-szko-ponadgimnazjalnych


Co zwiedzać w najbliższej okolicy? 
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LANCKORONA – Główną 

atrakcją i tym, co przyciąga 

do Lanckorony turystów, jest 

słynna XIX-wieczna zabudo-

wa. Drewniane domy na 

marmurowych podmurów-

kach mają charakterystyczne 

podcienie, czyli mocno wy-

sunięte okapy. Niegdyś chro-

niły przed deszczem i słoń-

cem miejscowych kupców. 

Dziś podcienie stały się zna-

kiem rozpoznawczym Lanc-

korony. To dlatego każdy, 

kto chce wybudować dom 

w okolicach rynku, musi 

przedstawić projekt uwzględ-

niający taki właśnie charak-

terystyczny dach. Lancko-

roński rynek – najbardziej 

stromy rynek na Bursztyno-

wym Szlaku (o spadku 9,5%) 

– oferuje nam wiele atrakcji: 

można godzinami przyglądać 

się ułożeniu desek, rzeźbio-

nym zdobieniom i wymyśl-

nym dekoracjom za szybami 

okien. Można też wstąpić do 

piekarni, o której śpiewał 

Marek Grechuta po ciepłą 

drożdżówkę z jabłkami. 

Opuszczając rynek można 

udać się w stronę Góry Zam-

kowej, zwiedzić zabytkowy 

XIV-wieczny kościół św. Jana 

Chrzciciela. Na samym szczy-

cie Góry Zamkowej stoją rui-

ny lanckorońskiego zamku. 

Zamek wybudował Kazimierz 

Wielki, potem swoje intrygi 

knuł w nim obrażony Mikołaj 

Zebrzydowski, zamek służył 

także konfederatom barskim.  

WIOSKI ŚWIATA – to Park 

Edukacji Globalnej. Na obsza-

rze ok. 3 ha zbudowano wiel-

koformatową mapę świata, 

z oryginalną architekturą 

i sztuką rękodzielniczą, pre-

zentującą życie i kulturę naj-

biedniejszych środowisk po-

szczególnych kontynentów. 

„Przedzierając się przez fasa-

dę ubóstwa i prostoty, odkry-

jemy przed Tobą złożoność 

życia, myśli i duchowości. 

Bieda materialna i wyklu-

czenie społeczne to cena, 

jaką płacą społeczeństwa 

za troskę o najwyższe war-

tości. Interaktywna podróż 

po rzeczywistości Wiosek 

Świata pozwoli ci nie tylko 

pokonać bariery związane 

z postrzeganiem świata, ale 

przede wszystkim i to jest 

dla nas najważniejsze – 

odnaleźć Twoją osobistą 

misję pośród tego, co naj-

piękniejsze i nieprzemijają-

ce.” – pisze pomysłodawca 

Wiosek Świata – ks. Adam 

Parszywka.  

Znajduje się tam m.in.: 

chata peruwiańska, papua-

ski dom na palach, wioska 

indiańska, jurta mongolska, 

igloo, wioska afrykańska 

oraz domek na wodzie.  

Adres: Kraków, ul. Tyniec-

ka 39. 

ZWIERZYNIEC KO-

PYTKOWO – jest to go-

spodarstwo zlokalizowane 

w miejscowości Izdebnik 

na trasie Kraków – Wado-

wice. Można tutaj znaleźć 

niezwykle bliski kontakt 

z naturą jak i z różnymi 



Str. 7 _bez_nazwy// 

zwierzętami. Głaskanie i kar-

mienie przez odwiedzających 

jest codziennością. Znajdują 

się tutaj różnego rodzaju gatun-

ki zwierząt od kucyków 

i osłów aż po najróżniejsza 

gatunki kur czy kaczek. Ponad-

to Zwierzyniec w swojej ofer-

cie posiada wiele bogatych 

atrakcji, które realizuje po 

wcześniejszym kontakcie. Są 

to m.in.: pokazy miodobrania, 

pokazy wyrobu świec z wosku. 

Plac zabaw czy przejażdżki na 

kucyku mogą szczególnie 

wzbudzić zainteresowanie 

wśród najmłodszych. Dla star-

szych jest do dyspozycji wyjąt-

kowy teren pod grilla. Gospo-

darstwo zajmuje 8ha, jest ogro-

dzone oraz posiada miejsce na 

ognisko przy którym można 

odpocząć w ciszy wsłuchując 

się w śpiew ptaków. W części 

zalesionej znajduje się MINI 

ZOO z różnymi gatunkami 

zwierząt.  

LUBOMIR – szczyt w Paśmie  

Lubomira i Łysiny. Nazwa 

szczytu pochodzi od nazwiska 

księcia Kazimierza Lubomir-

skiego. Wysokość: 904m n. p. 

m. Stoki północne są bardziej 

strome od południowych. Na 

szczycie góry znajduje się 

Obserwatorium Astronomicz-

ne im. Tadeusza Banachiewi-

cza na Lubomirze. 

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ 

IM. STANISŁAWA LEMA 

– oddział Muzeum, mieści się 

przy Alei Pokoju 68. Wśród 

parkowej zieleni znajduje się 

blisko 60 stanowisk do wyko-

nywania prostych ekspery-

mentów fizycznych z dziedzi-

ny akustyki, mechaniki, hy-

drostatyki i optyki oraz Ogró-

dek Zapachów, Zielony Labi-

rynt i Ogródek Geologiczny. 

MUZEUM INŻYNIERII 

MIEJSKIEJ – Kraków, ul. 

Wawrzyńca 15 – jest to za-

bytkowa zajezdnia tramwajo-

wa przystosowana do celów 

wystawienniczych. Gromadzi 

historyczne obiekty techniki, 

kładąc szczególny nacisk na 

pozyskiwanie przedmiotów 

ilustrujących rozwój polskiej 

myśli inżynieryjnej, wyna-

lazczości przemysłu oraz 

rodzimych firm i zakładów 

przemysłowych.  

W zbiorach muzealnych 

znajdują się działy takie jak: 

I. Dzieje polskiej motoryza-

cji – dział, w którym zgro-

madzono przeszło 146 

obiektów ukazujących roz-

wój polskiej motoryzacji.  

II. Historia komunikacji 

zbiorowej w Krakowie – od 

1999 r. dział zgromadził 63 

obiekty związane z funkcjo-

nowaniem sieci tramwajo-

wej i autobusowej (np.: 

bloczek biletów Krakow-

skiej Spółki Tramwajowej 

z 1919 r., kotwy ścienne 

tramwajowej sieci trakcyj-

nej z 1901 r.). 

III. Inżynieria miejska 

IV. Techniki odtwarzania 

dźwięku i obrazu 

V. Techniki gospodarstwa 

domowego 

VI. Techniki biurowe 

VII. Rzemiosło i przemysł 

VIII. Instrumenty pomiaro-

we  

IX. Biblioteka naukowa 

i archiwum  

Polecała  

MB 



Dorota  

Terakowska 

„Tam gdzie 

spadają 

anioły” 

 

W naszym 

codziennym, 

zabieganym 

życiu nie mamy czasu na 

myślenie o aniołach. A jeśli 

to one codziennie bardzo 

ciężko pracują, chronią nas 

przed złem? Jeśli to w ich 

rękach jest nasz los? A co 

jeśli muszą wybrać dla nas 

najlepsze przeznaczenie, 

niekoniecznie takie z jakim 

my się do końca zgadzamy? 

A co jeśli jednak możemy 

zmienić swój los? Pokiero-

wać nim tak, aby kamienie-

nie życia ułożyły sie po na-

szej myśli. Mała 5 letnia Ewa 

traci swojego anioła stróża. 

Zaczynają jej sie przytrafiać 

różne dziwne rzeczy, jednak 

ona nie traci nadziei. W jej 

ręce trafia anielskie pióro. 

Czy możliwe aby ono odmie-

niło życie dziewczynki? Aby 

zmieniła swoje przeznacze-

nie? "Tam gdzie spadają 

anioły" to idealna książka na 

długie wakacyjne dni. Swoją 

fabułą zaciekawi każdego, 

zwróci uwagę na to co tak 

naprawdę jest ważne w na-

szym życiu. 
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Czas na czytanie  
Jodi Picoult, 

Samanta van 

Leer  

„Po drugiej 

stronie kart-

ki” 

Oliwier, żyje 

z ukochaną 

Delilah w prawdziwym 

świecie. Wszystko jest dla 

niego całkiem nowe. Jednak 

świat fikcyjny z którego tak 

naprawde pochodzi, zaczyna 

sie domagać jego powrotu. 

Książka prosi go o powrót, 

zaczyna zmieniać fabułę, na 

taką jaka była dawniej. Czy 

Oliwier znowu będzie żył z 

ukochaną, w dwóch świa-

tach? On w tym bajkowym, 

a ona w rzeczywistym? Czy 

oboje znajdą w sobie siłę, 

aby przezwyciężyć razem 

wszystko? Czy może na 

zawsze pozostaną rozdziele-

ni miedzy dwoma rzeczywi-

stościami? " 

 

John Grey 

„Gwiazd 

naszych 

wina” 

Hazel, stra-

ciła nadzieje 

na życie, 

zaczęła 

popadać w depresje. Zapisu-

je sie na spotkania z osoba-

mi, które również tak jak 

ona mają nowotwór, które 

straciły sens życia. Poznaje 

tam 19 letniego Gus'a. Zaczy-

nają spotykać sie co raz czę-

ściej, więcej czasu spędzają 

ze sobą. Ale czy wszystko 

ułoży sie z happiendem? Czy 

pomimo walki z nowotwora-

mi znajdą w sobie siłę aby 

być razem? A co jeśli los 

przyszykował im zupełnie 

inne przeznaczenie? Jeśli nic 

nie potoczy sie po ich myśli?  

 

Kevin Alan 

Milne 

„Ostania 

nuta” 

Czy jesteś 

pewny, że 

twoje życie 

będzie trwać 

długo? Że zdążysz pozała-

twiać wszystkie sprawy? Że 

zdążysz powiedzieć ukocha-

nej osobie właściwe słowo? 

Pochłonięty pracą Ethan ma 

coraz mniej czasu dla rodziny. 

Jest pochłonięty pracą, a 

obietnice złożone w dniu 

ślubu zaczynają odchodzić w 

zapomnienie. Cz Ethan znaj-

dzie w sobie siłę aby jego 

życie powróciło na dawny 

tor? Czy może pozwoli aby 

los dokopał mu jeszcze bar-

dziej niż dotychczas? Czy 

odnajdzie siebie poprzez mu-

zykę? Przecież już prawie 

stracił wszystko....  

MM 



czy to zwłaszcza osób z jasną 

cerą. Intensywnych promieni 

słońca należy po prostu uni-

kać, jeśli jednak będziemy 

wtedy na plaży, nie można 

zapomnieć o okryciu głowy, 

chowaniu się w cień oraz 

stosowaniu sporej ilości kre-

mów z najwyższymi filtrami. 

4. Nakładanie kremów przed 

wyjściem z domu 

Wystawiając ciało na słońce, 

należy posmarować się kre-

mem jeszcze przed wyjściem 

z domu lub pokoju hotelowe-

go, co najmniej 20 minut 

przed opalaniem. Dzięki temu 

kosmetyki są skuteczniejsze 

i zapewniają odpowiednią 

ochronę. 

5. Częste smarowanie ciała 

preparatami ochronnymi 

Kremy z filtrami należy apli-

kować często, nawet co dwie 

lub trzy godziny ‒ w ten spo-

sób warstwa ochronna nie 

zejdzie z ciała w trakcie opa-

lania. Specyfiki takie trzeba 

nakładać na suchą i oczysz-

czoną skórę i nie mieszać ich 

z innymi balsamami. 

6. Odpowiednia ochrona gło-

wy i oczu 

Wakacje to najlepszy czas, by 

zaopatrzyć się w okulary 

Bezpieczne opalanie 
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Zasady bezpiecznego opala-

nia się: 

1. Obowiązkowy przegląd 

kosmetyków z ubiegłego 

roku 

Kosmetyki do opalania, któ-

rych używaliśmy w poprzed-

nie wakacje należy po prostu 

wyrzucić do kosza bez senty-

mentów. Preparaty nawet 

z dobrą datą ważności pod 

wpływem ciepła, tlenu i cza-

su mają obniżoną skutecz-

ność lub straciły już swoje 

właściwości ochronne. 

2. Dokładne uzupełnienie 

kosmetyczki 

Decydując się na błogi relaks 

na plaży, nie można zapo-

mnieć o zakupie kremów 

z filtrami UV do twarzy 

i ciała. Do kosmetyczki war-

to również włożyć wodę 

termalną, nawilżające balsa-

my po opalaniu, preparaty 

łagodzące oraz utrwalające 

opaleniznę, kremy na popa-

rzenia słoneczne, a także 

ochronne produkty do wło-

sów. Wybierając dane ko-

smetyki, należy pamiętać, że 

każdy jest inny, dlatego dla 

dziecka wybierzemy kremy 

z większym filtrem, a dla 

siebie i męża zupełnie inne 

preparaty. Kosmetyki 

ochronne dobieramy, kieru-

jąc się również typem skóry 

oraz indywidualnymi predys-

pozycjami. 

3. Opalanie zakazane w okre-

ślonych godzinach 

W południe słońce grzeje 

bardzo intensywnie, dlatego 

w tym czasie można bardzo 

szybko poparzyć skórę, doty-
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przeciwsłoneczne z filtrem 

UV, a także kapelusz lub 

chustę na głowę. Dzięki temu 

zabezpieczymy się przed 

udarem słonecznym. Chro-

niąc oczy, unikniemy nato-

miast różnego rodzaju wad 

wzroku, wywołanych nad-

mierną ekspozycją oczu na 

promieniowanie. 

7. Pijmy wodę! 

W upalne dni tracimy dużo 

wody i soli mineralnych 

z naszego organizmu, dlate-

go zarówno w trakcie opala-

nia, jak i podczas wycieczek 

trzeba zaopatrzyć się w bu-

telki z wodą, tak by na bieżą-

co uzupełniać niedobory. 

Warto również kupić soczy-

ste i orzeźwiające owoce. 

8. Pielęgnacja skóry po opa-

laniu 

Po całym dniu przebywania 

na słońcu nie można zapo-

mnieć o nawilżeniu ciała 

starannie dobranymi balsa-

mami po opalaniu, które 

schłodzą i usprawnią regene-

rację skóry. Preparaty takie 

ochronią skórę przed różno-

rodnymi problemami związa-

nymi z nadmierną ekspozy-

cją na słońce. Na zaczerwie-

nione miejsca należy nakła-

dać preparaty chłodzące 

i nawilżające, przynoszące 

natychmiastową ulgę. Dzięki 

odpowiedniej pielęgnacji 

oraz dostosowaniu się do 

wszystkich zasad opalanie 

będzie czystą przyjemnością. 

KR 



W Prima Aprilis, czyli 

1 kwietnia 2016 roku, odbyło 

się rozdanie nagród w IV 

Powiatowym Konkursie 

Gazetek Szkolnych. 

Tegoroczna edycja nosiła 

tytuł: „Wspaniałe stulecie 

1815-1915”. Zadaniem 

uczestników było przygoto-

wanie jednodniówki związa-

nej z wydarzeniem historycz-

nym, mającym miejsce 

w tym właśnie przedziale 

czasowym. Forma i język 

gazetek miały nawiązywać 

swoją stylistyką do opisywa-

nych czasów. 

Do konkursu zgłosiło się 

osiem zespołów z gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych 

z Myślenic, Dobczyc, Sułko-

wic, Lubnia, Lipnika i Tokar-

ni. Zespoły przygotowując 

jednodniówki nawiązały 

m.in. do wydarzeń z Wrze-

śni, powstania styczniowego, 

postaci Dembowskiego czy 

początków szkoły kowalskiej 

w Sułkowicach. Gazetki 

prezentowały wysoki poziom 

merytoryczny i edytorski. 

Patronatem konkurs objęli: 

Starosta Powiatu Myślenic-

kiego Józef Tomal oraz Pre-

zes Stowarzyszenia „Pomoc 

Zespołowi Szkół im. Andrze-

ja Średniawskiego w Myśle-

nicach” Jerzy Cachel. Patro-

nat medialny sprawowały 

„Gazeta Myślenicka” 

i „Dziennik 

Polski”. W tym 

roku oceny 

prac podjęło się 

jury składające 

się z przedsta-

wicieli: Wy-

działu Promocji 

Starostwa Po-

wiatowego 

w Myślenicach 

Haliny Ku-

stosz-Miśko, Wydziału Stra-

tegii, Rozwoju Gospodarcze-

go i Promocji Urzędu Miasta 

i Gminy w Myślenicach 

Agnieszki Horab i Kornelii 

Pacek, Biblioteki Pedago-

gicznej w Myślenicach dy-

rektor Krystyny Łętochy oraz 

bibliotekarza i polonisty 

z Zespołu Szkół im. A. Śred-

niawskiego w Myślenicach. 

W tegorocznej edycji na-

grody w postaci sprzętu elek-

tronicznego, m.in. kamery 

internetowe, powerbanki, 

słuchawki bluetooth i głośni-

ki, wręczali: dyrektor Zespo-

łu Szkół Jerzy Cachel oraz 

wicestarosta Tomasz Suś. 

Trzecie miejsce przypadło 

Gimnazjum w Tokarni dla 

zespołu w składzie: Edyta 

Pasiowiec, Wioletta Żyła, 

Joanna Zięba, Monika Bar-

giel pod opieką Anny Pasio-

wiec. Drugie miejsce zdobyli 

tegoroczni debiutanci z Ze-

społu Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących: Wio-

letta Krasek, Paweł Stręk, 

Piotr Leśniak, Bartłomiej 

Pyda pod opieką Urszuli 

Woźnik-Batko. Pierwsze 

miejsce ex aquo przypadło 

I Liceum Ogólnokształcące-

mu w Myślenicach reprezen-

towanemu przez zespół 

w składzie: Magdalena Woj-

tan, Adrian Burtan, Piotr 

Leśniak, Tomasz Kisiel – 

opieka Agnieszka Panuś oraz 

dla redakcji z Gimnazjum 

w Lubniu: Jolanty Swałtek, 

Weroniki Górni, Wioletty 

Leśniak, którymi opiekowali 

się Romualda Łabuz i Marek 

Kozak. 

Po rozdaniu nagród ucznio-

wie mogli obejrzeć prace 

swoich rywali, a także zapo-

znać się z osiągnięciami koła 

dziennikarsko-kulturalnego 

Zespołu Szkół im. A. Śred-

niawskiego w Myślenicach 

i wydawaną przez nie gazet-

ką szkolną „_bez_nazwy//”, 

od której wszystko się zaczę-

ło. 

Serdecznie dziękujemy za 

udział w konkursie i zapra-

szamy do rywalizacji za rok! 

EG, AG 
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NALEŚNIKI Z OWOCA-

MI 

Składniki: 

na ciasto:  

szklanka mąki                                       

1,5 szklanki mleka 

jajko 

cukier wanilinowy 

łyżka kakao 

na nadzienie:  

10 dag serka mascarpone 

1/2 szklanki kremówki 

łyżka miodu 

(najlepiej akacjowego 

10 dag rozdrobnio-

nych truskawek 

Przygotowanie: 

Mąkę wymieszaj 

z kakao i cukrem. 

Wlej mleko wymie-

szane z jajkiem, 

zmiksuj na gładkie 

ciasto. Odstaw ciasto 

na 30 minut. Na roz-

grzanym oleju usmaż 

4 naleśniki. Lekko 

przestudź. 

Serek mascarpone 

utrzyj z miodem. 

Kremówkę ubij na 

sztywno i połącz z serkiem. 

Truskawki dodaj do kremu 

i wymieszaj. Naleśniki złóż 

na pół, następnie zwiń w 

rożki i napełnij kremem. 

SAŁATKA OWOCOWA 

Z ARBUZEM 

Składniki:  

pół dojrzałego arbuza                  

1 banan 
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Kuchnia w letnich klimatach 

2 owoce kiwi 

2 gruszki 

2 jabłka 

1 średnia kiść ciemnych wino-

gron bezpestkowych 

150 ml malin 

2 łyżki miodu 

sok z 1/3 cytryny  

Przygotowanie: 

Z arbuza wydrążyć kulki spe-

cjalną łyżeczką lub miąższ 

pokroić w kostkę – usunąć 

nasiona. Kulki winogron prze-

krawać na pół. Kiwi obrać 

i pokroić w półplasterki. 

Gruszki, jabłka i banana obrać 

i kroić w kostkę skrapiając od 

razu sokiem z cytryny, by nie 

ściemniały. Polać miodem 

i wymieszać. Można odstawić 

na ok. 10 min do lodówki 

i ponownie wymieszać. Posy-

pać malinami.  

SZASZŁYKI Z KURCZA-

KIEM Z GRILLA 

Składniki:  

50 dag fileta z kurczaka 

pół papryki żółtej i czerwonej  

pół cukinii 

10 dag pieczarek 

oregano, curry, sól, pieprz 

olej 

Przygotowanie: 

Mięso opłucz, osusz, pokrój 

w kostkę. Oprósz solą 

i pieprzem, posyp curry, 

skrop olejem, wymieszaj. 

Wstaw na godzinę do lodów-

ki. Warzywa umyj, wytrzyj. 

Paprykę pokrój w dużą kost-

kę, cukinię w grubsze talarki. 

Pieczarki oczyść. Na długie 

wykałaczki nadziewaj na 

przemian pieczarki, kawałki 

mięsa i warzyw. Całość 

oprósz curry, skrop olejem. 

Szaszłyki piecz ok. 15 min co 

jakiś czas obracając. Posyp 

oregano.  

PB, MB 
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Opiekunowie merytoryczni: 

 Elżbieta Górecka  

i Arleta Garbień 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 
W dniu 1 czerwca 2016 r. 

klasy 3TA, 3TR i 2TIb 

uczestniczyły w zajęciach 

profilaktycznych zorganizo-

wanych w Starostwie Powia-

towym w Myślenicach 

w ramach programu 

"Ogólnopolski Głos Profilak-

tyki". Po wysłuchaniu prelek-

cji i obejrzeniu filmu dotyczą-

cego zagrożeń związanych 

z nadużywaniem alkoholu, 

młodzież wykonała symbo-

liczny gest – kładąc prawą 

dłoń na sercu na 60 sekund, 

dołączyła do Polaków w ca-

łym kraju, którzy poprzez gest 

"Zrywu Wolnych Serc" wyra-

żają chęć wspólnego działania 

w celu ochrony dzieci i mło-

dzieży przed uzależnieniami 

i przemocą.  

ZG 

CZAS NA WAKACYJNE PRZYGODY!  
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!  
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