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Pierwszy dzień wiosny 
kojarzy nam się z czymś 
przyjemnym. Cóż może być 
lepszego od budzącej się do 
życia przyrody i ciepłych 
promieni słońca? Dzień ten 
jest obchodzony również 
jako dzień wagarowicza, 
więc dla uczniów to podwój-
na radość i kolejny powód do 
świętowania. Ale jak to bę-
dzie w tym roku? Czy bę-
dziemy mieli ochotę na cele-
browanie tego dnia? Jaka 
przyjemność jest w pójściu 
na wagary, gdy wszyscy 
siedzą w swoich domach od 
tygodnia. Nie odbędą się 
uroczyste apele w szkołach 
na powitanie wiosny. Nieste-
ty przeszkodziła nam epide-

mia wirusa COVID-19 
i SARS-CoV-2. Ale spokoj-
nie, to nie koniec świata! 
Chociaż… kto wie? Dobra, 
nieśmieszne żarty na bok. 
Musimy być cierpliwi i zo-
stać w naszych domach, żeby 
spowolnić proces rozprze-
strzeniania się wirusa, żeby 
nasza służba zdrowia sobie 
poradziła i nie trzeba było 
wybierać, kogo ratować. 
Pierwszy raz macie okazję 
uratować ludzkość siedze-
niem w domu i nicnierobie-
niem! A więc… życzę PO-
WODZENIA w wykonaniu 
tej niezwykle ważnej misji! 

GT 
Photo by BIQTO from Pexels 

Witajcie! 

Numer, który właśnie czyta-
cie, to niejako numer specjal-
ny. Miał ukazać się zgodnie 
z terminarzem pod koniec 
kwietnia, tymczasem spadła 
na nas wszystkich epidemia 
i problemy z nią związane. 
Wbrew wszystkiemu nasza 
redakcja stwierdziła, że nie 
poddajemy się depresyjnym 
nastrojom i spróbujemy 
Wam podrzucić kilka tema-
tów, które pozwolą na ode-
rwanie się od codziennych 
problemów.  

Na naszych stronach znaj-
dziecie tradycyjnie podsumo-
wanie ostatnich wydarzeń 
w szkole i artykuły na temat 
sukcesów Waszych koleża-
nek i kolegów. Piszemy 
o nietypowych świętach, 
w tym o ulubionym dniu 
matematyków – święcie 
litery Pi ;) Poruszamy też 
oczywiście najważniejsze 
sprawy związanie z epidemią 
wirusa COVID-19, abyście 
umieli się przed nim uchro-
nić.  

Życzymy miłej lektury 
i mamy nadzieję na rychły 
powrót do szkoły, bo – co tu 
ukrywać – stęskniliśmy się 
już trochę ;)  

Redakcja 

_bez_nazwy// 

Nietypowy pierwszy dzień wiosny 



Zamek Królewski na 
Wawelu… To tam 
w czwartkowe przedpołu-
dnie uczennice klasy 
3TG/TR Weronika Kurow-
ska, Karolina Wilkosz 
i Natalia Mleczek 
(działające w kole dzienni-
karsko-kulturalnym) wraz 
z nauczycielką języka pol-
skiego Elżbietą Górecką 
udały się, by odebrać na-
grodę w konkursie „Gazeta 
okolicznościowa z pobytu 
króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w Krako-
wie w czerwcu 1787 roku”. 

W listopadzie dziew-
czyny ciężko pracowały 
nad zadaniem w konkursie 
organizowanym przez Za-
mek Królewski na Wawelu 
i Bibliotekę Kraków. Cela-
mi konkursu były m.in.: 
poszerzenie wiedzy o histo-
rii Wzgórza Wawelskiego 
i Krakowa (z okresu II 
połowy XVIII wieku), 
zainspirowanie młodzieży 
do rozwijania zdolności 
i umiejętności literacko-
publicystycznych, a także 
rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych i zachęcenie 
do korzystania z księgo-
zbioru Biblioteki Kraków. 
Zadanie konkursowe pole-
gało na opracowaniu nume-
ru gazety, której treścią 
miały być wybrane wyda-
rzenia z 1787 r. – dwutygo-
dniowego pobytu w Krako-

wie ostatniego polskiego 
króla, wydarzenia w Europie 
i świecie, a także tematy 
związane z modą, kulinariami 
i reklamami tamtego okresu. 
Treści historyczne należało 
ująć w różnorodne gatunki 
dziennikarskie. 

2 grudnia 2019 r. jury 
złożone z przedstawicieli 
organizatora oraz partnera 
konkursu pod przewodnic-
twem Beaty Ostrowickiej 
zdecydowało o przyznaniu 
w kategorii szkół średnich 
wyróżnienia naszym dziew-
czynom. Gala wręczenia 
nagród odbyła się w wawel-
skim Centrum Wystawowo-
Konferencyjnym. Zebrani 
mogli wysłuchać historii 
o tym, jak powstaje książka, 
opowiedzianej przez jurorkę 
Beatę Ostrowicką, autorkę 
powieści dla dzieci i młodzie-
ży. W 1995 r. zadebiutowała 
powieścią „Niezwykłe waka-

Nagrodzone na Wawelu 
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cje” wyróżnioną m.in. przez 
Polską Sekcję IBBW. Kolej-
na powieść „Świat do góry 
nogami” została wpisana 
w 2004 r. na Honorową 
Listę Andersena. Szczegól-
nym zainteresowaniem ze-
branych cieszyły się zagad-
ki, które zadawała autorka, 
pochodzące z XVII wieku. 
Nie zabrakło również pytań 
do pisarki. Pytano przede 
wszystkim o to, jak rozpo-
czyna pracę z książką, skąd 
czerpie pomysły. 

Po gali przyszedł czas 
na pamiątkowe zdjęcia 
i zajrzenie do konkursowych 
prezentów. Dziewczyny 
znalazły tam m.in. bilet 
wstępu na wystawy Wawel-
skiego Wzgórza i do kina 
Kijów, pakiet publikacji 
książkowych w wersji pa-
pierowej i MP3 oraz film 
dotyczący Wawelu.  

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

EG 
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Dzień Mediów  
w technikum reklamy 

Z okazji światowego Dnia 
Mediów klasa 2TR zaprosiła 
przedstawicieli Myślenice iTV 
na warsztaty edukacyjne. Zaję-
cia rozpoczęły się od przedsta-
wienia członków zespołu. 
Mieliśmy przyjemność wysłu-
chać Jarosława Chęć, Małgo-
rzaty Miszczak, Eweliny Mie-
leckiej-Stankiewicz oraz Da-
riusza Żmudzkiego. 

Nasi goście chętnie wysłu-
chali opowieści o powodach, 
które skłoniły nas do wybrania 
właśnie kierunku reklamy. 
Przedstawiciele Myślenice iTV 
opowiadali o stworzonych 
przez siebie reklamach, projek-
tach, które realizowali, oraz 
o ciekawych i zabawnych sytu-
acjach z ich pracy. Mieliśmy 
możliwość zadawania nurtują-
cych nas pytań, na które ekipa 
Myślenice iTV chętnie opo-
wiadała. 

Bardzo zainteresowała 
nas także kamera, którą 
mieliśmy możliwość zoba-
czyć w akcji. Zmotywowani 
przez gości spróbowaliśmy 
przeprowadzić wywiad 
przed kamerą. Doświadcze-
nie to okazało się pouczają-
ce i pełne humoru. Podczas 
zakończenia spotkania do-
staliśmy zaproszenie do 
studia Myślenice iTV, aby 
poznać pracę telewizyjną od 
przysłowiowej „kuchni”. Po 
spotkaniu od razu odwiedzi-
liśmy stronę internetową 
Myślenice iTV, aby poczy-
tać jeszcze więcej. Jesteśmy 
wdzięczni, że mogliśmy 
uczestniczyć w tych warsz-
tatach, ponieważ było to 
pouczające spotkanie, dzięki 
któremu dowiedzieliśmy się 
wiele ciekawych rzeczy. 

Karolina Kluska, Izabela 
Hudaszek, Oliwia Ficek 

Ruszają zapisy do 
„Klubu Pieniądza” 

Zapraszamy wszystkich 
do wspólnej zabawy 
i rozwoju! 
Klub Pieniądza ma na 
celu poszerzanie waszej 
wiedzy ekonomicznej. 
To korzyść dla ciebie 
samego, którą możesz 
wykorzystać w przy-
szłości jako swoje 
umiejętności w pracy! 
Szczegóły: 

· Poszerzanie wiedzy 
na temat ekonomii 
oraz przedsiębior-
czości 

· Rozwój umiejętno-
ści rynkowych 
wśród uczniów 

· Realizacja poprzez 
innowacyjne pro-
gramy edukacyjne 
i inicjowanie po-
wstania szkolnego 
klubu pieniądza 

· Organizacja kon-
kursów: „E-
maraton ekono-
miczny, „Wirtualne 
rozgrywki bizneso-
we” oraz 
„Ekonomia blo-
giem pisana” 

 
Informacji szczegóło-
wych udziela  
pani Iwona Jasek 



Podsumowanie projektu „Lekcje z ZUS”  

4 marca uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział 
w V Powiatowym Konkursie 
Międzyprzedmiotowym 
organizowanym przez Ze-
spół Szkół im. ks. Józefa 
Tischnera w Dobczycach. 
Konkurs sprawdzał wiedzę 
z języka polskiego, języka 
angielskiego, historii, wie-
dzy o społeczeństwie, biolo-
gii, geografii, chemii, mate-
matyki oraz fizyki. Uczestni-
cy rozwiązywali zadania 
konkursowe w parach. Zwy-
cięzcami okazali się nasi 
uczniowie – Daniel Karkosz 
i Bartłomiej Malina z klasy 
1TI, którzy zajęli pierwsze 
miejsce, a Michał Czepiel 
i Jerzy Marondel z klasy 3TI 
zajęli miejsce drugie. Ser-
decznie gratulujemy i zachę-
camy wszystkich ambitnych 
do udziału w przyszłorocz-
nej edycji! 

BT 

I miejsce  
w V Powiatowym Konkursie  

Międzyprzedmiotowym 
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Uczniowie klasy 2 Tib 
uczestniczyli w spotkaniu 
podsumowującym „Lekcje 
z ZUS” oraz pierwszy etap 
olimpiady „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach 
społecznych”, w której wzię-
ło udział kilku uczniów tej 
klasy. Naszym gościem była 
pani Monika Suder – pra-
cownik Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, która na 
przykładach z życia pokaza-
ła uczniom, jak ważna jest 

świadomość ludzi o koniecz-
ności płacenia składek na 
ubezpieczenia społeczne. 

Projekt „Lekcje z ZUS” 
powstał, by budować świa-
domość młodego pokolenia 
Polaków w tak ważnym 
aspekcie ich przyszłego 
życia, jakim są ubezpiecze-
nia społeczne. Dziś, niestety, 
niewielu młodych Polaków 
wie, czym są ubezpieczenia 
społeczne i czym skutkuje 

decyzja, by wykluczyć się 
z tych ubezpieczeń. „Lekcje 
z ZUS” kształtują świado-
mość młodzieży w zakresie 
wzajemnej odpowiedzialno-
ści wobec osób, które przy-
należą do innych pokoleń 
(zasady solidaryzmu społecz-
nego), a ponadto dają prak-
tyczną wiedzę przyszłym 
przedsiębiorcom. 

DM 



Rogowiec był VI, pokonał 
slalom z czasem 00:36:67. 
Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowało się ośmiu 
najlepszych narciarzy. 

Powiatowa Licealiada w narciarstwie alpejskim 

21 lutego na Stoku Nar-
ciarskim „Stok Arena Myśle-
nice” odbyła się powiatowa 
Licealiada w narciarstwie 
alpejskim. Zespół Szkół im. 
A. Średniawskiego reprezen-
towali: Konrad Bochenek, 
Igor Dąbrowski, Wojciech 
Janiak, Maciej Pitala oraz 
Łukasz Rogowiec. 

Mimo niesprzyjających 
warunków chłopaki stanęli 
na wysokości zadania, 
a Maciek i Łukasz zapewnili 
sobie awans do zawodów na 
szczeblu wojewódzkim. Ma-
ciej Pitala z czasem 00:34:20 
stanął na podium, zajmując 
III miejsce, natomiast Łukasz 
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20 marca Światowy Dzień 
Zdrowia Jamy Ustnej 

Według Światowej Federacji 
Dentystycznej aż 90% popu-
lacji zmaga się z problemami 
dotyczącymi jamy ustnej. 
Święto to ma na celu uświa-
domienie, jak ważne jest 
dbanie o jej higienę. 

21 marca Międzynarodowy 
Dzień Poezji 

To święto, które ustanowiło 
UNESCO w 1999 roku. Jego 
celem jest zachęcanie do 
czytania poezji, a nawet two-
rzenia własnych wierszy. 
Główne obchody Międzyna-

Brawo chłopaki, życzymy 
dalszych sukcesów! 

KB 

rodowego Dnia Poezji odby-
wają się w Paryżu. 

22 marca Światowy Dzień 
Wody 

World Water Day ustanowio-
ny został przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ w czasie 
konferencji Szczyt Ziemi 
1992 w Rio de Janeiro 
w Brazylii. Jako powód po-
dano fakt, że ponad miliard 
ludzi na świecie cierpi 
z powodu braku dostępu do 
czystej wody pitnej. 

27 marca Dzień Teatru 

Święto uchwalono w 1961 r. 
podczas IX światowego kon-

gresu Międzynarodowego 
Instytutu Teatralnego w Hel-
sinkach. Datę 27 marca wy-
brano na pamiątkę otwarcia 
Teatru Narodów w Paryżu 
w 1957 r. 

30 marca Światowy Dzień 
Muffinka 

Muffinki pochodzą z Anglii 
– powstały na przełomie X 
i XI wieku i początkowo 
stanowiły przekąski dla naj-
biedniejszych. Dopiero 
z czasem zyskały uznanie 
wśród arystokracji. Obecnie 
Dzień Muffina świętowany 
jest na całym świecie. 

MR 

Nietypowe święta w marcu 



„Podziwu godna liczba Pi 

trzy koma jeden cztery jeden 
[…]” 

Wisława Szymborska 

 

14 marca corocznie jest 
obchodzone święto liczby pi, 
głównie w amerykańskich 
kręgach akademickich 
i szkolnych (lokalnie również  
w Polsce). Datę tę w notacji 
amerykańskiej zapisuje się 
jako 3.14, co kojarzy się 
z przybliżeniem liczby pi. 
Przyjrzymy się nieco bliżej 
temu dniu. 

Czym jest liczba pi? 

Liczba π (czytaj: liczba 
pi) to pewna stała matema-
tyczna. Pojawia się ona 
w wielu działach dziedzin 
takich jak matematyka i fizy-
ka. Według definicji liczba π 
to „stosunek obwodu koła do 
długości jego średnicy”. 

Skąd nazwa „pi”? 

Symbol liczby π wprowa-
dził walijski matematyk Wil-
liam Jones. Litera π jest 
pierwszą literą greckiego 
słowa περίμετρος – perime-
tron, które oznacza obwód. 
Liczba π jest znana także 
jako stała Archimedesa lub 
ludolfina – tak została na-
zwana na cześć Ludolpha van 
Ceulena (obaj obliczyli przy-
bliżone wartości liczby π, 
przy czym van Ceulen zrobił 
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to z dokładnością do 35 
miejsc po przecinku). 

Ile miejsc po przecinku 
ma liczba „pi”? 

Liczba „pi” ma nieskoń-
czoną liczbę miejsc po prze-
cinku. Cała liczba z dokład-
nością do 204 miejsc po 
przecinku wygląda tak: 

π ≈ 3,141592 653589 
793238 462643 383279 
502884 197169 399375 
105820 974944 592307 
816406 286208 998628 
034825 342117 067982 
148086 513282 306647 
093844 609550 582231 
725359 408128 481117 
450284 102701 938521 
105559 644622 948954 
930381   964428 

Obchody Dnia Pi 

Pierwsze obchody tego 
dnia miały miejsce w 1988 
roku w muzeum nauki 
Exploratorium w San Fran-
cisco, z inicjatywy Larry-
ego Shawa. W języku an-
gielskim słowa „pi” oraz 
„pie” (ciasto, placek) mają 
taką samą wymowę, a placki 
często są okrągłe i to wła-
śnie z tego powodu w Dniu 
Liczby Pi najczęściej poda-
wanymi daniami są pizza pie 
(placki pizzy), apple pie 
i inne podobne ciasta. 

NM 

14 marca – dzień liczby π 

2 kwietnia Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu 

Celem Światowego Dnia 
Autyzmu jest podnoszenie 
świadomości ludzi na temat 
zaburzeń związanych z tą 
chorobą. W tym dniu każdy 
może okazać wsparcie i po-
moc osobom, które najbar-
dziej jej potrzebują. 

5 kwietnia Światowy Dzień 
Grzeczności za Kierownicą 

Każdy, kto jeździ samocho-
dem, pewnie nieraz zaklął 
albo zatrąbił bez powodu na 
innego kierowcę. Dzień 
Grzeczności za Kierownicą to 
dobra okazja, by to zmienić. 

9 kwietnia Dzień Gołębia 

Zdolności „kurierskie” gołębi 
znane są jeszcze ze starożyt-
nej Persji i Egiptu. W Świato-
wy Dzień Gołębia może war-
to napisać jakiś romantyczny 
list? Oczywiście na papierze, 
a nie ekranie telefonu. 

16 kwietnia Dzień Sapera 

Saper myli się tylko raz – to 
powiedzenie jest najdobitniej-
szym przykładem, że to bar-
dzo niebezpieczna profesja. 
W Dzień Sapera warto oddać 
hołd zawodowcom, którzy 
w czasie wykonywania swo-
ich obowiązków każdorazowo 
ryzykują życie. 

MR 

Nietypowe 
święta 

w kwietniu 
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Kobieta – żeński dojrza-
ły płciowo osobnik z rodzaju 
Homo. 99,995% zdrowych 
kobiet ma dwa chromosomy 
X, co jest jedną z manifesta-
cji dymorfizmu płciowego. 

Dzień kobiet to coroczne 
święto obchodzone 8 marca 
od 1910 roku. Tego dnia 
tysiące organizacji kobiecych 
na całym świecie głośno 
powtarzają swoje postulaty, 
zwracają uwagę na problemy 
i chwalą się osiągnięciami.  

Początki Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet wywodzą 
się z ruchów robotniczych 
w Ameryce Północnej i Eu-
ropie. Pierwsze obchody 
Narodowego Dnia Kobiet 

odbyły się 28 lutego 1909 r. 
w Stanach Zjednoczonych. 
Zapoczątkowane zostały one 
przez Socjalistyczną Partię 
Ameryki. 

W Polsce Dzień Kobiet 
zdobył największą popular-
ność w okresie PRL. Z okazji 
tego dnia publikowano por-
trety kobiet różnych sekto-
rów życia gospodarczego 
zgodnie z opinią Władysława 
Gomułki, że „nie ma dziś 
w Polsce dziedziny, w której 
kobiety nie odgrywałyby 
ważnej roli” 

Była to świetna okazja 
do uzupełnienia braków 
w zaopatrzeniu, dlatego wrę-
czano paniom takie dobra 
materialne jak rajstopy, ręcz-
nik, ścierka, mydło, kawa. 

Do popularnych prezen-
tów należały również kwiaty 
takie jak goździki, które 
zastąpiono tulipanami.  

 

AdAstra 
= do gwiazd 

Obecnie nie jest to świę-
to, które ma przypominać 
o przywiązaniu do „Państwa 
Ludowego”, a wręczane po-
darki różnią się od tych 
z czasów PRL-u. 

Wyjście do kina, spa 
bądź kolejna buteleczka per-
fum są symbolicznymi gesta-
mi, które mają za zadanie 
pokazać, jak ważna jest ko-
bieta nie tylko w tym jednym 
dniu. 

GŻ 

Bibliografia: 
https://www.international-
womensday.com/ 
https://www.interia.pl/
informacje-dzien-
kobiet,tId,98582 
http://www.eurodesk.pl/eurok
alendarz/miedzynarodowy-
dzien-kobiet 
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Dzie%C5%84_Kobiet 

10 marca uczniowie klasy 
2TIa i 2TIb uczestniczyli 
w spotkaniu z panem Łuka-
szem Dragoszem, właścicie-
lem firmy AdAstra. Pan Łu-
kasz opowiedział, czym zaj-
muje się jego firma i zaprosił 
uczniów do współpracy 
w ramach praktyk zawodo-
wych do realizacji ciekawych 
projektów. 

red. 



Niektórzy mówią, że to 
najpiękniejsza pora roku. 
Z pewnością wiele w tym 
prawdy – wszak to właśnie 
wiosnę najczęściej opiewają 
poeci, przyroda budzi się do 
życia z zimowego uśpienia, 
świat pięknieje z dnia na 
dzień, a miłość kwitnie na 
równi z kwiatami. 21 marca 
to pierwszy dzień wiosny 
kalendarzowej. Wiosna 
astronomiczna zaczyna się 
w momencie, gdy Słońce 
„przekracza” równik – jest to 
tzw. równonoc wiosenna 
i ma miejsce w dniu 20 lub 
21 marca. Wraz z wydłużają-
cym się dniem przychodzi 
pora na zmianę czasu, dlate-
go z soboty 28.03.2020 na 
niedzielę 29.03.2020 prze-
stawiamy zegarki o godzinę 
do przodu. 

WK 

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…” 
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Kazimierz Wierzyński 

ZIELONO MAM W GŁOWIE 

 

Zielono mam w głowie i fiołki w niej 
kwitną, 

Na klombach mych myśli sadzone 
za młodu, 

Pod słońcem, co dało mi duszę błękit-
ną 

I które mi świeci bez trosk i zachodu. 

Obnoszę po ludziach mój śmiech 
i bukiety 

Rozdaję wokoło i jestem radosną 

Wichurą zachwytu i szczęścia poety, 

Co zamiast człowiekiem, powinien 
być wiosną. 

 



Co to jest? 

Koronawirus SARS-CoV
-2, nazywany często korona-
wirusem COVID-19, to nowy 
koronawirus, który został 
odkryty pod koniec grudnia 
2019 roku w mieście Wuhan 
w prowincji Hubei w Chi-
nach. Wywołuje on chorobę 
zakaźną układu oddechowe-
go. 

Nazwa COVID-19 

„CO” w nazwie oznacza 
koronę, „VI” – wirusa, a „D” 
– disease (ang. choroba). 
Liczba 19 wskazuje rok jej 
pojawienia się – 2019.  

Jak dochodzi do zaka-
żenia? 

Do zarażenia wirusem 
dochodzi w momencie wnik-
nięcia go do organizmu. Wi-
rusem można zarazić się 
drogą kropelkową od osoby 
już zarażonej, a więc najczę-
ściej przez kaszel, kichanie 
i rozmowę. Najprawdopo-

dobniej wirus może wnikać 
także przez oczy, które są 
połączone z nosem kanałem 
łzowym. Wirus nie przenika 
natomiast przez skórę. 

Jak chronić się przed 
zakażeniem 

Należy pamiętać o czę-
stym myciu rąk, używając 

Koronawirus (COVID-19) 
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wody i mydła bądź środków 
odkażających, zalecane jest 
unikanie dotykania twarzy 
głównie nosa, oczu, ust. 
Należy zachować bezpieczną 
odległość, tzn. 1–1,5 m od 
osoby, która kaszle, kicha 
bądź ma objawy grypopo-
dobne. 

GŻ 

Bibliografia: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/
COVID-19#Objawy 
https://wiadomosci.onet.pl/
kraj/koronawirus-w-polsce-
wzrost-liczby-zakazonych-
relacja-na-zywo/str7wx7 
https://www.gov.pl/web/
koronawirus/porady 
https://www.medonet.pl/
koronawirus/poradnik,alergia
--grypa-czy-koronawirus--
objawy-moga-byc-
myla-
ce,artykul,88549192.html  



rosło. Stolnicę lekko wysy-
pać mąką, przełożyć na nią 
pierwszy kawałek ciasta 
i rozwałkować je na grubość 
około 2-3 milimetrów (jak na 
pierogi). Za pomocą radełka 
lub noża ciasto pokroić na 
kwadraty o boku około 6 cm. 
Białko roztrzepać widelcem. 

Na środek każdego kwadratu 
nałożyć niewielką ilość mar-
molady i posmarować biał-
kiem 2 przeciwległe rogi 
każdego kawałka (używam 
do tego celu pędzla). Posma-
rowane białkiem rogi połą-
czyć ze sobą, lekko dociska-
jąc. Każde ciastko z wierz-
chu posmarować białkiem 
i zamoczyć w cukrze posma-
rowaną stroną. Ułożyć na 
blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia. 

Piec w temperaturze 170-180 
stopni (grzałka góra-dół) 
około 15 minut. Warto wy-
ciągnąć jedno ciastko 
i ostrożnie spróbować, czy 
jest upieczone. Ja wolę ciast-
ka niezbyt przypieczone, 
więc ich pilnuję. 

Ponieważ ciastek wychodzi 
dużo, warto przygotować 
sobie dwie blaszki i piec w 
nich ciastka na przemian, nie 
wymieniając papieru. 

KW 
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Szybkie, proste i smaczne 
ciasteczka, które każdy 
może sam przygotować 

Składniki na około 50-60 
sztuk: 

3,5 szklanki mąki pszennej 
230 g margaryny (niecała 
kostka) 
1 jajko 
1 żółtko 
35 g świeżych drożdży (1/3 
małej kostki) 
1 szklanka śmietany (18%) 
1 łyżka cukru 
400 g marmolady brzoskwi-
niowej (lub innej) 
Do posmarowania: 
1 białko 
kilka łyżek cukru 

Drożdże pokruszyć w nie-
wielkiej misce, wsypać 
łyżkę cukru i ucierać razem, 
aż drożdże zamienią się 
w płyn. Do miski wlać 
śmietanę i dobrze wymie-
szać z drożdżami. 

Do dużej miski przesiać 
mąkę, dodać pokrojoną na 
mniejsze kawałki margary-
nę, jajko i żółtko. Wszystko 
razem posiekać siekaczem 
do ciasta lub nożem, a na-
stępnie dodać drożdże ze 
śmietaną i wyrobić ciasto. 
Może to zająć kilka minut. 
Gotowe ciasto podzielić na 
3 części, każdą z nich lekko 
spłaszczyć, owinąć w folię 
spożywczą i włożyć do 
lodówki, żeby ciasto nie 

Wiosenna kuchnia 

Str. 10 

Kilka sposobów na naturalne 
wspomaganie swojego ukła-
du immunologicznego: 

NAPÓJ Z KURKUMY 

Składniki: 

1 szklanka wody 
kawałek imbiru 
1/3 łyżeczki pieprzu cayenne 
1/3 łyżeczki kurkumy 
1 łyżeczka miodu 
1 plasterek cytryny 

Sposób przygotowania: 

Do zagotowanej wody dodać 
imbir, pieprz cayenne i kur-
kumę. Wymieszać. Odstawić 
na chwilę pod przykryciem. 
Na koniec dodać łyżeczkę 
miodu (warto chwilę odcze-
kać, żeby nie dodawać mio-
du do wrzątku) i plasterek 
cytryny. Gotowe! 

SYROP Z CEBULI 
I CZOSNKU 

Sposób przygotowania: 

Obierz i pokrój w plasterki 2 
cebule i kilka ząbków czosn-
ku. Plastry cebuli i czosnku 
układaj warstwami w słoiku, 
jednocześnie polewając je 
miodem. Odstaw na kilka 
godzin, aż cebula puści sok. 
Następnie zlej syrop. Goto-
wy syrop można przechowy-
wać w lodówce kilka dni. 
Dziennie podawaj 2 łyżeczki 
syropu. 
 

Przepisy wg www. hpba. pl 
opracowała GT 



Wielkanoc tuż za rogiem, 
więc w tym artykule przed-
stawię Wam parę ciekawych 
pomysłów na rzeczy DIY – 
czyli zrób to sam. Odrobina 
kreatywności jeszcze nigdy 
nikomu nie zaszkodziła! 

ŚWIECZKI W JAJKACH 

Świecę roztapiamy np. w tak 
zwanej kąpieli wodnej (do 
garnka wlewamy wodę 
i pozwalamy się jej zagoto-
wać, na gotującą się wodę 
stawiamy miskę, w której 
znajdują się wybrane przez 
nas świece). Nieugotowane 
jajka maczamy w farbie 
w wybranym przez nas kolo-
rze (np. w barwniku do ja-
jek). Zanurzamy całe jajko 
na kilka sekund. Gdy wy-
schnie, w górnej części jajka 
robimy sporą dziurę i wyj-
mujemy zawartość, po czym 
dokładnie przepłukujemy je 
gorącą wodą. Do każdej 
skorupki wkładamy kawałek 
bawełnianego sznurka i ła-
piemy go klamerką. Gdy 
świeca w kąpieli wodnej się 
rozpuści, wlewamy wosk do 
skorupek i gotowe! 

CO ZMIENIĆ W SOBIE 
WIOSNĄ? 

Wiosna to piękny czas, 
w którym natura budzi się 
do życia. To też idealna 
okazja, by zadbać o siebie. 
Czas, by odegnać przygnę-
bienie i ogrzać przemarznię-
te ciało. Warto zapoczątko-
wać jakąś zmianę w swoim 
życiu. Zadbać bardziej 
o swoją dietę, wzbogacić ją 
w świeże warzywa i owoce, 
pić dużo wody. Dieta to 
jednak nie wszystko. Nawet 
jeśli do tej pory ze sportem 
byłeś na bakier, pomyśl nad 
aktywnością fizyczną. Za-
cznij od małych porcji ru-
chu, a szybko przekonasz 
się, że gdy znajdziesz swój 
ulubiony rodzaj sportu – 
pływanie, jazdę na rowerze, 
gimnastykę czy taniec – 
sam zwiększysz jego tygo-
dniową dawkę. Zadbaj 
o odświeżenie swojej szafy, 
wprowadź nowości do swo-
jej garderoby oraz dużo się 
uśmiechaj! 

KW 

Str. 11 _bez_nazwy// 

Wielkanocne rady i porady 

ZAJĄCZEK – KIESZONKA 
NA SZTUĆCE 

Do wykonania tego drobia-
zgu nie potrzeba wielu mate-
riałów. Przygotujcie filc albo 
papier techniczny, nożyczki 
i nożyk tapicerski. Z wybra-
nego przez nas materiału 
wycinamy kształt zajączka, 
czy inny kształt, jaki nam 
odpowiada. Następnie na 
środku nacinamy dwie kreski 
(w odległości ok. 3 cm od 
siebie) i wkładamy między te 
nacięcia sztućce. Prosta, a 
bardzo efektowna dekoracja 
na wielkanocny stół. 

WIOSENNA GAŁĄZKA 
Z JAJECZKAMI 

Wystarczy iść do lasu i ze-
brać parę patyków. Następ-
nie wkładamy je np. do słoi-
ka (możemy włożyć tam 
gąbkę kwiaciarską, by patyki 
trzymały się lepiej). Teraz 
pozostaje nam już tylko 
uwolnić wodze wyobraźni 
i przyczepić do patyków 
plastikowe jajeczka, piórka, 
przywiązać kokardki czy 
kolorowe sznureczki. 

 

Mam nadzieję, że moje trzy 
pomysły na wielkanocne 
DIY przydadzą się Wam 
w przygotowywaniu świą-
tecznych ozdób. 

NM 
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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 

1. Konkurs jest przezna-
czony dla wszystkich 
uczniów Zespołu Szkół im. 
A. Średniawskiego.  

2. Zadanie konkursowe 
polega na zrobieniu zdjęcia, 
na którym znajdzie się 
książka wypożyczona przez 
uczestnika z biblioteki Ze-
społu Szkół im. A. Śred-
niawskiego. Tematyka zdję-
cia musi nawiązywać do 
fotografowanej książki, np. 
przez odegranie scenki, 
odpowiednie rekwizyty, 
scenerię itp.  

3. Fotografię należy do-
starczyć do biblioteki szkol-
nej w formie elektronicznej 
na adres mailowy bibliote-

Redakcja: 
Weronika Kurowska, Karolina 

Wilkosz, Natalia Mleczek, 
Magdalena Ryś, Aneta Machał, 

Gabriela Tupta, Gabriela Żegleń, 
Alina Zięba 

Opiekunowie merytoryczni: 
Elżbieta Górecka 
i Arleta Garbień 

ka@sredniawski.pl (proszę 
użyć opcji potwierdzenia 
dostarczenia!).  

4. Zdjęcia zostaną ocenione 
przez czteroosobową komisję 
konkursową, w skład której 
wejdą: bibliotekarz szkolny, 
dwóch nauczycieli i uczeń. 

5. Data ogłoszenia wyników 
zostanie podana przez organi-
zatorów po powrocie do zajęć 

Regulamin konkursu czytelniczego „Książki w obiektywie” 

w szkole. Dla zwycięzców (I, 
II i III miejsce) przewidziano 
nagrody rzeczowe.  

6. Organizatorzy zastrzega-
ją sobie prawo innego niż 
podano w regulaminie po-
działu nagrodzonych prac 
oraz zmiany terminów 
z przyczyn niezależnych od 
siebie.  

Organizatorzy konkursu: 
Arleta Garbień, Elżbieta 
Górecka 

Uwaga! Wobec braku możli-
wości skorzystania z biblioteki 
szkolnej można też użyć innej 
dostępnej książki, wydrukować 
lub stworzyć samemu jej okład-
kę. 


