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Letnie Warsztaty Języka Angielskiego 2014 
14-18 lipca 2014 w Zespole Szkół w Dobczycach 
Zapraszamy każdego, kto chce: 
 usprawnić umiejętność mówienia w języku angielskim,  
 poznać nowych przyjaciół,  
 spędzić tydzień wakacji w oryginalny i atrakcyjny sposób. 
Mile widziani gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych oraz dorośli. 
W warsztatach przygotowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół 
wezmą udział wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych:  
Pani Dorothy Slupski oraz Pan Francis Nowicki.  
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr telefonu  
600 750 005 (pani A. Czapka) 
lub 889 300 458 (pani A. Półtorak-Ryś)  

         

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji 

Redakcja gazetki szkolnej NIECODZIENNIK składa całej 

społeczności Zespołu Szkół serdeczne  życzenia udanego wy-

poczynku. Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej 

radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapo-

mnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwy-

kłych wakacyjnych przygód. Życzymy, byśmy wszyscy mo-

gli się dnia 1 września spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, 

wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkol-

nym. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a2gw_4ULGfTGaM&tbnid=lLTOUn05d51RQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cdaction.pl%2Fnews-13278%2Fkrotki-przeglad-premier-tegorocznego-lata-czyli-w-co-grac-w-wakacje.htm


miejsca chciałabym bar-
dzo serdecznie podzię-
kować redakcji 
(Karolinie, Gosi, Ange-
lice, Jakubowi, Kamilo-
wi, Sylwii, Joasi oraz 
osobom które z nami 
współpracują) za pracę 
i trud włożony w 
kształtowanie tego cza-
sopisma. Moje podzię-
kowania, za cenne rady, 
kieruję również w stro-
nę naszych opiekunek – 
pani Basi i pani Bogusi. 
Za pomoc techniczną 
oraz tę od strony infor-
matycznej dziękuję 
również pani Gabrieli 
Przęczek.  Natomiast 
Wam, drodzy Czytelni-
cy dziękuję za wierną 
lekturę naszej gazetki. 
Podsumowując, dzięku-
ję wszystkim, którzy 
tworzą 
„Niecodziennik” i  tym, 
na których w tej spra-
wie zawsze mogę li-
czyć.  

Drodzy Czytel-

nicy! Życzę Wam świa-

dectw z wyróżnieniem, 

szalonych wakacji, od-

poczynku od spraw 

szkolnych oraz leniu-

chowania na plaży 

(oczywiście z książką w 

ręku – ponieważ kto 

czyta, żyje podwójnie!). 

PS. Po waka-

cjach będziemy nadal 

pisać dla każdego, ale 

żeby to osiągnąć, po-

trzebujemy Was, dro-

dzy współredaktorzy. 

Bez Waszego zaangażo-

wania „Niecodziennik” 

byłby tylko jeszcze jed-

ną z tysiąca koloro-

wych, martwych stron. 

To wy nadajecie tej ga-

zecie wyraz i duszę. To 

dzięki Waszej pracy 

pozyskuje ona każdego 

miesiąca nowych czy-

telników. To Wy jeste-

ście dumnymi następca-

mi założycieli tej gaze-

ty. To Waszymi klawia-

turami wybijane są ko-

lejne teksty, które skła-

dane są w to przedsię-

wzięcie – szkolną gazet-

kę. Zapraszam więc do 

współpracy w przy-

szłym roku szkolnym 

wszystkich uczniów 

naszej szkoły, którzy 

mają coś do powiedze-

nia i chcieliby się po-

dzielić z innymi swoimi 

przemyśleniami. Drogi 

czytelniku, jeśli lubisz 

pisać i chcesz szlifować 

swój kunszt – napisz! 

Co możemy ci zaofero-

wać? Dobrą zabawę, 

możliwość publikowa-

nia własnych tekstów 

oraz nawiązanie no-

wych, interesujących 

znajomości. Miejsca w 

„Niecodzienniku” dla 

Ciebie nie zabraknie! 

Redaktor naczelna 
Patrycja Pudlik 

 
KONTAKT: 
BIBLIOTEKA: 
bibl_zsdob@op.pl 
REDAKTOR NACZEL-
NA: ppudlik@interia.pl 

CAN’T WAIT FOR SUMMER 
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Pożegnaliśmy maturzy-

stów, kasztany już za-

kwitły, a więc coraz bli-

żej do wakacji! Rozpo-

częło się odliczanie dni 

do konferencji i do za-

kończenia roku, ale też 

zaczęła się gonitwa, 

nadrabianie zaległego 

materiału i robienie 

„kocich” oczu do na-

uczycieli: „A co mogę 

poprawić?”.  

W tym chaosie 

związanym z nadcho-

dzącym wielkimi kro-

kami końcem roku 

szkolnego 2013/14 re-

dakcja 

„Niecodziennika” w 

pełniej mobilizacji za-

częła przygotowywanie 

ostatniego przed waka-

cjami wydania naszej 

szkolnej gazetki. Dzięki 

ich bezinteresownemu 

zaangażowaniu i pracy, 

przerzucając kartki tego 

czasopisma, możecie 

m.in. skorzystać z mini-

przewodnika na waka-

cje, poszerzyć swoją 

wiedzę o ciekawostki 

oraz przeczytać o re-

fleksjach na temat mija-

jącego roku naszych 

redaktorów.  

Rok szkolny 2013/14 
jest dla nas, ekipy 
„Niecodziennika” wiel-
kim sukcesem.  Nasza 
praca została doceniona 
w powiecie myślenic-
kim,  co dało nam po-
dium w konkursie ga-
zetek szkolnych.  Z tego  

Rok szkolny 2013/14 

jest dla nas, ekipy 

„ N i e c o d z i e n n i k a ” 

wielkim sukcesem.  

Nasza praca została 

doceniona w powiecie 

myślenickim,  co dało 

nam podium w 

konkursie gazetek 

szkolnych.   

mailto:bibl_zsdob@op.pl
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Nasi nauczyciele 
Rozmowa z ks. Karolem Milewskim, katechetą w Zespole Szkół w Dobczycach 

1. Jakie jest Księdza ży-
ciowe motto? 
 „Kochaj i rób co 
chcesz”. To słowa św. 
Augustyna. Nie chodzi 
tu o znane „róbta co 
chceta”. Tylko ten, kto 
kocha prawdziwie jest 
prawdziwie wolny we-
wnętrznie. To domena 
świętych.  
 
2. Czy bycie księdzem 
jest trudnym zadaniem 
w obecnych czasach? 
Nie wiem. Nie podcho-
dzę to tego w tych kate-
goriach. Z pewnością 
jest inne niż kilkanaście 
lat temu. Trudniej o de-
cyzje by zostać księ-
dzem. To jest zauważal-
ne. Staram się brać rze-
czywistość jaka jest. Na-
rzekanie, że jest źle, nic 
nie da. Kiedyś było ina-
czej za kilkanaście lat 
będzie jeszcze inaczej. 
 
3. Kto jest dla Księdza 
autorytetem w sprawie 
wiary?  
Trudno odpowiedzieć. 
Bliski jest dla mnie Jan 
Paweł II. To człowiek 
zawierzenia i głębokie-
go zaufania Bogu. Ale 
jest wiele innych osób, 
dlatego że Pan Bóg każ-
dego inaczej prowadzi 
na drodze wiary i w 
tym sensie jest to dla 
każdego osobliwe do-
świadczenie. Dlatego 
mógłbym wymienić 
wiele osób: świętych  
i nie tylko. Także 

„zwykłych” ludzi.  
 
4. Najciekawsze wspo-
mnienie Księdza z lat 
szkolnych …  
Każdy dzień był 
„wydarzeniem”. Mam 
wspomnienie związane 
z nauczycielem angiel-
skiego. Był to nauczy-
ciel minionej epoki ale 
miał niepowtarzalny 
styl. Robiąc sprawdzian 
siadał i czytał gazetę 
kładąc ją przed sam 
nos. Lecz w gazecie by-
ła zrobiona dziura, tak 
że mógł zobaczyć jak 
uczniowie potrafią wy-
korzystać pomoce na-
ukowe zwane ściagami. 
  
5. Czy mając 18 lat, wie-
dział Ksiądz, co chciał-
by w życiu robić?  
Nie miałem pojęcia. 
Choć myśl o byciu księ-
dzem, zakonnikiem ja-
koś była żywo obecna. I 
w końcu podjąłem to 
ryzyko… 
 
6. Księdza najważniej-
sza książka to …  
Nie mogę powiedzieć 
że jest jakaś najważniej-
sza. Staram się wybie-
rać wartościowe, z po-
granicza filozofii teolo-
gii oraz czasem lżejszy 
kaliber. Ale jedna 
utkwiła mi w pamięci i 
czasem do niej sięgam, 
to „Twierdza” Antoi-
ne’a de Saint-
Exupéry’ego. Bardzo 
ciekawa. 

7. Czy lubi Ksiądz słu-
chać muzyki i jakiej? 
Bardzo lubię, choć mój 
gust muzyczny jest bar-
dzo szeroki: od cięższe-
go rocka do poezji śpie-
wanej. Ważna jest nie 
tylko muzyka, aranża-
cja muzyczna, rodzaj i 
styl muzyczny lecz 
również treść która jest 
noszona tą muzyką.  
 
8. Jakie ksiądz ma zain-
teresowania sportowe? 
Bardzo lubię jeździć na 
nartach. Jak tylko mam 
czas i warunki ku temu 
sprzyjają to wybieram 
się na „dwuśladowe” 
zimowe szaleństwo. 
Pozostałe pory roku 
związane są z rowerem 
i krótkimi, ale inten-
sywnymi wycieczkami 
po okolicznych gór-
skich krajobrazach. 
 
9. Najciekawsze miejsce 
w którym ksiądz był to 
…  
Pamiętam jak byłem w 
Irlandii i stanąłem nad 
klifem patrząc w stronę 
bezgranicznego oceanu. 
Małość człowieka a za-
razem jego wielkość, 
który nawet tę prawie 
niezmierzoną rzeczywi-
stość przekracza. 
10. Co uważa Ksiądz za 
swój sukces?  
To że schudłem 3 kilo-
gramy w ostatnim cza-
sie. 

Rozmawiała 
 Karolina Goryczka 

 Tylko ten, kto kocha 
prawdziwie jest 
prawdziwie wolny 
wewnętrznie. To 
domena świętych.  
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czuwały mgr  Agniesz-
ka Półtorak-Ryś i mgr 
Agnieszka Majka-Knap, 
udział wzięli uczniowie  
z kl. 2L1, 1T2, 2TG i 
2T1, a poprowadzili ją 
Paweł Murzyn i Prze-
mysław Filipiec  (kl. 
1T2). Podczas akademii 
nie zabrakło także pięk-
nych i radosnych piose-
nek, w wykonaniu ze-
społu  w składzie: 
Krzysztof Żuławiński 
(2T2), Jarosław Olesek 
(2TG), Tomasz Łukasik 
(2b), Kacper Ścibor 
(1T1) i Kamil Sadowski 
(1T2).  Po spektaklu sło-
wo do młodzieży skie-
rował przewodniczący 

RR T. Król, wspomina-
jąc czasy, gdy uroczy-
ście świętowano w Pol-
sce Święto Pracy 1 maja, 
pomijając rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Prezes „Ispiny”, 
E. Kautsch  pozytywnie 
o c e n i ł a  w y s t ę p 
uczniów,  z uznaniem 
wyrażając się o grze 
młodych aktorów. Dy-
rektor ZS, mgr inż. Be-
ata Dudek zaapelowała 
do młodzieży o szacu-
nek dla symboli naro-
dowych, stanowiących 
o tożsamości państwa, 
narodu i obywateli.  
 

Małgorzata Dyl 

Akademia 3 Maja 
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Dnia 30 kwietnia br. w 

naszej szkole  odbyła  

się  akademia,  poświę-

cona  rocznicy uchwale-

nia  Konstytucji  3 Maja. 

Swoją obecnością za-

szczycili nas goście  

m.in. Tadeusz Król, 

przedstawiciel Rady 

Rodziców oraz Elżbieta 

Kautsch, prezes Stowa-

rzyszenia Ispina.  Jak co 

roku uczniowie wraz z 

opiekunami przygoto-

wali krótkie przedsta-

wienie, opowiadające o 

Polsce w czasie rozbio-

rów.  Nad wszystkim  

Dyrektor ZS, mgr inż. 

B e a t a  D u d e k 

z a a p e l o w a ł a  d o 

młodzieży o szacunek 

d l a  s y m b o l i 

n a r o d o w y c h , 

s t a n o w i ą c y c h  o 

tożsamości państwa, 

narodu i obywateli.  



Była też wykła-

dowcą krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięk-

nych na Wydziale Sce-

nografii.   

 

Warsztaty teatralne „od środka” 
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Klasa 2LO1 mia-

ła okazję poznać reży-

serkę teatralną – panią 

Katarzynę Deszcz. Jest 

ona absolwentką Wy-

działu Prawa UJ oraz 

Wydziału Reżyserii 

Dramatu PWST w Kra-

kowie. Wraz z mężem 

Andrzejem Sadowskim 

założyła w Krakowie 

grupę teatralną Manda-

la, która wystawiła pra-

wie dwadzieścia ekspe-

rymentalnych przedsta-

wień granych na sce-

nach w trzydziestu 

czterech krajach. Pani 

Deszcz podjęła współ-

pracę z teatrem Scarlet 

w Londynie, z którym 

realizuje projekty poka-

zywane na scenach w 

Anglii, Irlandii i Szkocji. 

Nasz gość pro-

wadzi warsztaty dla 

reżyserów i aktorów w 

centrach teatralnych w 

Polsce, Anglii, Egipcie, 

Indiach, Irlandii, Japo-

nii, Niemczech i USA.  

Na spotkaniu, które 

poprowadziły Aleksan-

dra Łabędź i Ewa Skóra 

(obie z kl. 2LO1), pani 

Deszcz nie tylko opo-

wiedziała o swojej pra-

cy, ale także przepro-

wadziła krótkie warsz-

taty teatralne, które ja-

ko dla nas – uczniów 

klasy kulturowej – były 

bardzo cenne.  

Poznaliśmy różne tech-

niki, które wykorzystu-

ją aktorzy na scenie 

(np. jak mówić głośno i 

wyraźnie, ale nie krzy-

czeć J). Dowiedzieliśmy 

się również jak w pracy 

aktora jest ważna mo-

wa ciała oraz zapamię-

taliśmy, że na scenę 

trzeba wychodzić roz-

luźnionym. To była 

prawdziwa przyjem-

ność poznać warsztat 

mistrza w swojej pracy. 

Patrycja Pudlik 



O poezji śpiewanej, Piwnicy pod Baranami i starych samochodach…. 

28 marca br. na-
szą szkołę odwiedził 
pan Andrzej Zarycki – 
urodzony w Zakopa-
nem, absolwent Wyż-
szej Szkoły Muzycznej 
w Krakowie, kompozy-
tor muzyki rozrywko-
wej, symfonicznej, te-
atralnej, filmowej oraz 
poezji śpiewanej. Był 
kierownikiem muzycz-

nym Teatru Lalki, Ma-
ski i Aktora Groteska w 
Krakowie, obecnie m.in. 
pracuje jako pedagog w 
Państwowej Szkole Mu-
zycznej II-go stopnia w 
Krakowie. Zdobył na-
grody m.in. Festiwalu 
Piosenki Studenckiej w 
Krakowie oraz Krajo-
wego Festiwalu Piosen-
ki Polskiej w Opolu. 

Gdy w latach 
sześćdziesiątych roz-
począł współpracę z 
Piwnicą pod Baranami 
oraz Ewą Demarczyk, 
stał się współtwórcą 
największych przebo-
jów piosenkarki : 
„Skrzypka Hercowi-
cza”, „Cyganki” czy 
„Na moście w Avi-

gnon”. 

Pomimo, że pan Zaryc-
ki jest skrytą osobą i nie 
wiele opowiada o sobie, 
to prowadzącym to 
spotkanie (Patrycja 
Kwit, Honorata Pijocha, 
obie z klasy 2LO1) uda-
ło się zdobyć kilka in-
formacji z życia prywat-
nego naszego gościa.  
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Patrycja Pudlik: 

Podsumowując rok szkol-

ny 2013/14 na wstępie 

muszę zaznaczyć, że upły-

nął mi on bardzo szybko. 

Przez cały okres nauki 

bardzo się starałam i pil-

nie pracowałam, co dało 

efekt wysokiej średniej. 

Wszystkie plany zrealizo-

wałam. Mogłam lepiej 

przygotowywać się na 

sprawdziany i konkursy, 

napisać więcej tekstów do 

gazetki  oraz przeczytać 

więcej książek (ale tego to 

chyba zawsze będzie nie-

dostatek).  Wakacyjny cel: 

podszlifować angielski i 

geografię na maturę, pod-

sumować lektury z drugiej 

klasy, przeczytać wszyst-

kie książki, które „czekają 

na lepsze czasy” na półce, 

ale przede wszystkim od-

począć.  

Karolina Goryczka: 

Myślę, że w tym roku mo-

głam bardziej się starać 

pozwolić mojej wiedzy 

ujrzeć w końcu światło 

dzienne Ale poza tym ten 

rok szkolny jest dla mnie 

szczęśliwy ponieważ po-

znałam swoją bratnią du-

szę. 

Joanna Marzec: 

Co mogłam zrobić w tym 

roku szkolnym ?  

Mogłam bardziej się przy-

łożyć do nauki chemii i 

podstaw przedsiębiorczo-

ści .  

Refleksje redaktorów na temat roku szkolnego 

Ale poza tym ten 

rok szkolny jest 

d l a  m n i e 

s z c z ę ś l i w y 

p o n i e w a ż 

poznałam swoją 

bratnią duszę 

Dużo dowiedzie-
liśmy się o jego zamiło-
waniu do starych modeli 
amerykańskich samo-
chodów oraz o jego ulu-
bionych potrawach i 
spędzaniu wolnego cza-
su. 

Nasz gość dał nam wiele 
cennych wskazówek jak 
interpretować poezję 
śpiewaną, co przyda 
nam się na języku pol-
skim oraz za rok na ma-
turze. 

Patrycja Pudlik 



WYWIAD Z KLAUDIĄ CHROBAK 

1. Śpiewasz w zespole ECHO. 
Jak narodził się pomysł na 
takie przedsięwzięcie?  
 
Zespół to pomysł Krystiana. 
Zawsze o tym marzył, noo i 
później wszyscy zakochali-
śmy się w tym pomyśle i je-
steśmy.  
 
2. Jak ludzie reagują na waszą 
muzykę? Macie swoje grono 
fanów?  
 
Ludzie reagują bardzo pozy-
tywnie, widać, że podoba im 
się to co robimy. To cudowne 
uczucie coś tworzyć a następ-
nie widzieć jak ludzie już 
umieją refren. Coś słyszałam 
o fanach, hahah Ale spokoj-
nie, jesteśmy młodzi wszyst-
ko z czasem. 
 
 3. Jak odnajdujesz się w ze-
spole? Jesteś tam jedyną 
dziewczyną.  
 
Świetnie. Mnie odpowiada 
ich towarzystwo, mimo iż 

czasem mnie wkurzają, są 
dla mnie jak bracia, no 
oprócz Krystiana bo tutaj 
jest inny rodzaj sympatii. 
 
4. Czy poza muzyką masz 
również inne zainteresowa-
nia? 
 
Tak ale dużo mniejsze, 
główne to właśnie muzyka.  
 
5. Najciekawsze miejsce, w 
którym byłaś… 
 
Szczerze nie wiem. 
 
6. Jesteś bardzo młodą i 
uzdolnioną osobą. Z czym 
związane są plany na przy-
szłość tak młodej artystki? 
Albo czy takowe są?  
 
Tak. Podbicie światowej 
sceny muzycznej. 
 

Rozmawiała  
Karolina Goryczka 

Klaudia Chrobak jest 

uczennicą  pierwszej 

k lasy  t echn ikum 

informatycznego.  Jest 

wokalistką zespołu 

muzycznego ECHO, z 

którym  często 

występuje podczas 

imprez szkolnych. 
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Magnificon XII eXpo 
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Tegoroczna, już 12. edycja, odbyła 
się 31 maja – 1 czerwca, w nowo 
wybudowanym obiekcie Między-
narodowego Centrum Targowo-
Kongresowego EXPO Kraków. 
Budynek zlokalizowany jest przy 
ulicy Galicyjskiej 9, posiada 
ogromne hale wystawowe, zespół 
klimatyzowanych, modułowych 
sal konferencyjnych, przestronne 
lobby i restaurację. Jednym sło-
wem wszystko, co budynek kon-
wentowy mógłby potrzebować . 
Niestety jak na złość, jeśli chodzi 
o budynek, miał on wielkie możli-
wości, których nie wykorzystano 
nawet w małym stopniu. W 
pierwszy dzień oczywiście było 
znacznie więcej ludzi i zrealizo-
wano cały plan dzięki mojemu 
znajomemu Krzyśkowi Goncia-
rzowi. On przeżył już dosyć dużo 
podobnych spotkań dzięki czemu 
wiedział jak się do tego zabrać i 
choć miał być tylko gościem, to 
pomógł organizatorce zwanej Sa-
ku poprowadzić konwent .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek oferował organizato-
rom wielką halę, na której miały 
odbywać się wszyst-
kie przewidywane 
atrakcje, jednak Krzy-
siu wpadł na świetny 
pomysł podzielenia 
jej na dwie strefy 
"targową i organiza-
cyjną ", dzięki temu 
wszystkie stoiska z 
gadżetami znajdowa-
ły się wewnątrz, a 
nikomu to nie prze-
szkadzało bo i tak 
zostało tam bardzo 
dużo miejsca. W czte-
rech salach konferen-
cyjnych odbywały się 
prelekcje lub odtwa-
rzane były całe sezo-
ny seriali animowa-
nych. Na piętrze znaj-
dował się bufet, przez 
cały czas czuć było 
pyszne zapachy które 
podsycały apetyt. 

Jak już wspomniałem, w 
pierwszy dzień odbyły się 
wszystkie atrakcje karaoke 
cosplay, spotkania z celebry-
tami i z finalistami zeszło-
rocznej edycji. Uważam, że to 
spotkanie było całkiem niezłe 
jak na drugi organizowany 
przez Saku i pierwszy polski 
konwent w tym roku. 

Kamil Drużbacki 
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Powszechnie wiadomo, 

że nasze babcie sięgały 

po różnego rodzaju 

wcierki, zioła lub wy-

ciągi z owoców, aby 

zadbać o swoje włosy. 

Juz w starożytnej Grecji 

używano henny do far-

bowania, maczano je w 

p r z e r ó ż n y c h  o d -

mianach kory dębu. 

Fryzurę układano że-

lazkiem na rozgrzanym 

na piecu. Po takich 

zabiegach włosy były 

wysuszone, spalone i 

połamane.  Wtedy właś-

nie szukano sposobów, 

aby je zregenerować. 

Dzisiaj już możemy 

pozwolić sobie na 

różnego rodzaju olejki, 

suplementy diety, wy-

wary i wcierki. Zaletą 

takich zabiegów jest 

fakt, iż nie posiadają 

żadnych składników 

chemicznych, co nie 

grozi ryzykiem alergii. 

Każdy może je stoso-

wać w zależnosci od 

rodzaju włosów. Przed-

stawiamy parę trików, 

które stosowane regu-

larnie mogą zdziałać 

cuda. 

 

 

Olejowanie włosów - 

ma na celu wzmocnie-

nie i odżywienie 

włosów, głęboko 

nawilża, dodaje blasku, 

przywraca zdrowy wy-

gląd, przez co łatwiej 

się układają, chroni 

włosy farbowane przed 

matowieniem oraz 

przywraca 

elastyczność.  

Przykładami takich ole-

jków są np :  

olejek rycynowy - na-

jpopularniejszy, który 

prócz wyżej wymienio-

nych cech przyspiesza 

porost włosów. Pole-

cany do włosów ciem-

nych ze względu na 

właściwości przyciem-

nia j ące .  Za lec any 

rówież do rzęs i brwi  

Można go kupić w każ-

dej aptece, za parę 

groszy.  

olej jojoba - odżywia, 

zmiękcza, nawilża i nat-

łuszcza skórę i włosy, 

ze względu na lekką 

konsystencję szybko się 

wchłania nie po-

zostawiając "tłustego 

filmu" na włosie. Ponad 

to reguluje pracę gruc-

zołów łojowych, co 

zapobiega powsta-

waniu łupieżu. 

Kącik naturalnego piękna 
czyli jak pielęgnować włosy tym, co dała nam Matka Natura? 



olejek arganowy -  na-

jmodniejszy w ostatnim 

czasie, zwany jest 

również  płynnym 

złotem. Wzmacnia 

włosy: regeneruje i 

odżywia łamliwe i 

przesuszone włosy, 

zwalcza łupież, jest 

bogaty w niezbędne 

kwasy tłuszczowe oraz 

witaminę E, wzmacnia 

paznokcie: pomaga w 

walce z rozdwajającą 

się płytką paznokcia. 

Dla włosów blond 

warto polecić wyciś-

nięty sok z cytryny w 

połączeniu z wodą, taka 

płukanka stosowana 2-3 

razy w tygodniu 

rozjaśni włosy ], dom-

knie łuski, przez to nie 

bedą się one rozdwajać. 

Płukanki z rumianku 

posiadają podobne 

właściwości; nadaje 

słoneczne refleksy, 

nawilża.  

Warto również po każ-

dym myciu włosów 

spłukać końcówki 

zimną wodą, która do-

mywa łuski, a fryzura 

się lepiej układa.  

Podczas snu warto 

spiąć włosy w luźny 

kok na czubku głowy, 

przez co ich końce nie 

bedą sie ocierać i się nie 

rozdwoją.  
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Ważne jest rówież 

dostarczanie odpowied-

nich witamin i miner-

ałów do organizmu.  

Witaminy z grupy B 

mają duży wpływ na 

z d r o w i e  n a s z y c h 

włosów, skóry jak i 

paznkoci. Znajdziemy 

je w mleku, jogurtach, 

brokułach,  mięsie 

wieprzowym jak i dro-

biowym, pieczarki, ba-

nany, wątróbka. 

 Witaminy A od-

p o w i a d a j a  z a 

elastyczność, zdrowy 

wygląd i kondycje 

włosa. Znajdziemy je w 

serach, jajach, mleku, 

maśle, marchewkach, 

papryce, pomidorach 

itd. 

Witamina H działa 

przeciw siwieniu i 

łysieniu, znajdziemy ją 

w orzechach włoskich i 

ziemnych, wątróbce, 

sardynkach. 

Patrycja Pajor  



Świat w obiektywie uczniów ZS 
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Fot. Małgorzata Dyl  
i Natalia Siuta 

Fot. Kamil Drużbacki 



WAKACJE NA KIESZEŃ UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, 

czyli Chorwacja w Polsce 

Słońce, plaża, 

palmy, szum morza, 

kelnerzy przynoszący 

soki, wokół opalone 

ciała, odpoczynek po 10 

miesiącach intensywnej 

pracy….  Czy marzenia 

staną się rzeczywisto-

ścią? Myślę, że o Kara-

ibach i Bermudach mo-

żemy zapomnieć, ale 

Jurkowska Chorwacja 

to wspaniałe miejsce na 

tytułowe wakacje na 

naszą kieszeń. Okazało 

się, że za niewielką su-

mę można się świetnie 

bawić! 

„Chorwacja Jurkow-

ska” to zespół zalewisk 

wyrobisk pożwiro-

wych, o pow. ponad 10 

ha, ulokowany w bajko-

wej scenerii Doliny Du-

najca, oazie 

przyrodni-

czego ładu i 

spokoju, z 

krystalicznie 

czystą i fak-

tycznie ciepłą 

wodą (22-26 

st. C), z na-

brzeżnymi 

stanowiskami 

wędkarskimi 

przy wodzie 

obfitującej w 

ryby, z kilkoma pomo-

stami, piaskową i boga-

to wyposażoną wypo-

życzalnią sprzętu wod-

nego, własną restaura-

cją oraz drewnianym 

domkami do wynajęcia 

w sezonie letnim. 

Kąpielisko Chorwacja 

to idealne miejsce do 

wypoczynku dla 

wszystkich tych, którzy 

lubią aktywnie spędzać 

wolny czas.  

 

Do Jurkowa, gdzie mie-

ści się w/w kąpielisko, 

z Krakowa dzieli nas 

ok. 70 km. 
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Do dyspozycji gości 

przygotowano: 

- piaszczyste i kamien-

ne plaże 

- pomosty i baseny na 

wodzie 

- wypożyczalnię sprzę-

tów wodnych (rowerki, 

łódki, kajaki) 

- wypożyczalnię leża-

ków  

- restaurację sezonową   

- domki do wynajęcia 

- pole namiotowe 

- siłownię  

- namiot gier i zabaw 

( piłkarzyki, cymberga-

me, bilard)  

- plac zabaw dla dzieci 

  

Imprezy odbywające się 

na terenie kąpieliska: 

- Beach Volleyball CUP 

-Zlot Motocyklowy 

 

CENNIK:  

Wejście na teren kąpie-

liska: 

Dorośli : 5 zł 

Dzieci 5-13 lat: 3 zł 

Dzieci 0-5 lat : bezpłat-

nie 

Wynajem domku: 

 W tygodniu : 120 zł 

W weekend : 150 zł 

 

Namiot : 

Osoba 10 zł / doba 

+ Ustawienie namiotu 

10 zł  

 

Kontakt 

Kąpielisko Chorwacja 

Jurków - Kamieniec 

32-860 Czchów 

Godziny otwarcia:  

9:00 - 20:00 

Telefon: 601 - 550 - 561 

 

 

 

 

 

 

 

kapieliskochorwa-

cja@gmail.com 

http://

www.kapieliskochorwacja.pl/ 

 

Patrycja Pudlik 
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Wakacyjne wspomnienie 
Dzisiaj rano, całkiem 
przypadkiem znalazłam 
kilka wakacyjnych zdjęć. 
Przeglądając je, powróci-
łam myślami  do  miejsc, 
które odwiedziłam, do no-
wopoznanych ludzi, z któ-
rymi się zaprzyjaźniłam i 
do tych wszystkich chwil, 
które przeżyłam. Z każdą 
kolejną fotografią, chcia-
łam wrócić do tych wspa-
niałych i beztroskich cza-
sów. 

 Szum wody, lekki 
wiatr, złocisty i gorący 
piasek, słońce, które roz-
promienia nasze twarze… 
Tak…To właśnie wspa-
niały, letni wypoczynek 
nad polskim morzem. Mo-
je wakacje tam, były bar-
dzo udane. 
Przepiękna po-
goda, pozwalała 
w pełni cieszyć 
się życiem. Wi-
dok zapierający 
dech w pier-
siach i ten bez-
troski spokój. 
Czego trzeba 
więcej?  

Pamiętam niesa-
mowite wieczory. Słońce 
topiło swój blask w ciem-
nogranatowej wodzie. Uj-
mująca cisza i delikatny 
szum fal, pozwalały się 
wyciszyć i zrelaksować. 
Człowiek w takich chwi-
lach zachwyca się otacza-
jącym go pięknem. Czuje, 
że żyje w zgodzie z natu-
rą, która jest niepowta-
rzalna i cudowna bez 
ludzkiej ingerencji.  

Poza leżakowa-
niem, nie brak było aktyw-
nego spędzania czasu. Je-

stem osobą ciekawą świa-
ta. Lubię poznawać nowe 
miejsca, ludzi, obyczaje, 
historie. Kocham zapisy-
wać ulotne chwile w po-
staci zdjęć. To moje małe 
hobby. Jestem amatorem 
ale pełnym pasji. Uwiel-
biam fotografować wszyst-
ko co mnie otacza. 

I tak kolejne zdję-
cia, przedstawiają ogrom-
ne statki w Gdyni. Cu-
downe i urokliwe miejsce, 
posiadające wiele cieka-
wych zakątków.  

Nadmorskich miast odwie-
dziłam parę.  

Gdynia, Sopot, Czersk, 
Chojnice… Wszystkie 
miały coś w sobie charak-

terystycznego i bardzo 
mile je wspominam.  

Jednym z histo-
rycznych miejsc, w któ-
rym również gościłam był 
Malbork. 

Nie sposób zapomnieć o 
tym ogromnym, naprawdę 
ogromnym zamku krzy-
żackim.  

Zamek wielkich mistrzów 
krzyżackich otoczony jest 
potężnymi murami obron-
nymi. Przyznam szczerze, 
że była to największa bu-
dowla, jaką widziałam. 
Ogromu tego miejsca nie 

da się przelać na papier. 
Warto osobiście go zoba-
czyć. 

Stojąc pod murami, czu-
łam się bardzo mała, ale 
i pełna podziwu dla 
umiejętności ludzkich 
rąk.  

Ten, niewątpliwie po-
mnik historii jest bardzo 
dobrym miejscem do 
zwiedzania. Jest też na-
szą dumą, jako najzna-
komitszy przykład śre-
dniowiecznej architektury 
obronno- rezydencyjnej w 
Europie. Ciekawostką, 
może być sama ilość zuży-
tych cegieł do budowy 
owego kolosa. W latach 
1278-1280 wykorzystano 
ok. 4 480 000, z czego 
1 280 000 na samo wznie-
sienie pierwszych obron-
nych murów. Mimo to 
liczba nie oddaje, w 
żadnym wypadku 
siły i wielkości nad-
nogatyckiego zam-
ku. 

I tak zdjęcie 
za zdjęciem, przy-
pomniało mi wspa-
niałe, wakacyjne 
chwile. Mogłam 
cofnąć się myślami 
i sercem w prze-
szłość. To były na-
prawdę udane, peł-
ne przygód waka-
cje. Teraz nie pozo-
stało nic innego, 
jak przygotować się na 
nowe, nadchodzące przy-
gody… 

                                                                              
Angelika Woźniak  
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Moje hobby  

Ten Artykuł dedykuję 

w całości pewnej kocha-

nej osobie która na mo-

ich antenach by najchęt-

niej powiesiła pranie 

lecz której podoba się 

moja pasja. 

Krótkofalarstwo co to 

właściwie jest? Trochę 

wikipedii na początek.  

Krótkofalarstwo (ang. 

ham radio, Amateur Radio 

– radiowa służba ama-

torska) – hobby polega-

jące na nawiązywaniu 

łączności radiowych na 

wydzielonych pasmach 

radiowych – od fal dłu-

gich, poprzez średnie, 

krótkie i ultrakrótkie aż 

do mikrofal, między 

krótkofalowcami przy 

pomocy radiostacji, po-

twierdzaniu łączności 

za pomocą karty QSL, 

uczestnictwie w zawo-

dach krótkofalarskich, 

jak również konstru-

owaniu urządzeń radio-

wych i antenowych do 

nawiązywania łączno-

ści. Osobną grupę krót-

kofalowców stanowią 

nasłuchowcy (SWL). 

No tak, takie RMF FM 

tylko w dwie strony i 

na innych falach.  

Skąd  to hobby. Kiedyś 

jako mały berbeć a jed-

nocześnie zapalony 

majsterkowicz  złoży-

łem bardzo prymityw-

ne radyjko na Fale 

UHF, słyszałem tam 

tylko Radio Moskwa. 

Zasypiałem przy tych 

dźwiękach, były ni-

czym z kosmosu trzaski 

piski i  kawałki słów. 

Potem mój tato zaszył 

pierwszą bazową (czyli 

domową stacje nadaw-

czo odbiorczą) lecz dłu-

go jego pasja nie po-

trwała, wyrzucił radio i 

antenę na strych i leżała 

w zapomnieniu. Jakiś 

rok temu naszło mnie 

na odkopanie starych 

gratów tatusia. Po 

trzech dnia montażu, 

prób i czyszczenia za-

działały … o dziwo, z 

czego ja i tato  byłem 

bardzo dumny. Ze stra-

chem w rękach łapałem 

mikrofon i mówiłem 

„halo, halo ktoś mnie 

słyszy?”.  
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Następnie tata mnie na-
uczył sloganu radiowe-
go, co pomogło mi w ko-
munikowaniu się z inny-
mi użytkownikami. 
Moim ostatnim sukce-
sem jest wczorajsza łącz-
ność z Anglią, potwier-
dzona z obu stron.  
Jest to pasja która daje 
nowe możliwości i nigdy 
się nie kończy. Coraz to 
nowe radia, coraz nowe 
anteny i inne części. Te-
raz troszkę pomożemy 
sobie obrazkami:  
 
Radioodbiornik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Warto mieć pasję, bez 

niej życie nie ma sensu„

  

73 (pozdrawiam)Kuba  

 

Antena 

Hobby !  
Mam kilka hobby, mię-
dzy innymi czytanie 
książek. 
Czytam od czwartego 
roku życia, książki zaw-
sze mnie fascynowały. 
Lubię poznawać nowe 
historie, gdy czytam 
książki przenoszę się w 
inny świat, mój świat. 
Szczególnie uwielbiam 
książki o Harry'm Potte-
rze. Ta opowieść mnie 
oczarowała i pochłonęła, 
czytam sagę od nowa i 
od nowa, na okrągło. 
Ostatnio zaczęłam czytać 
trylogię "Igrzyska Śmier-
ci". Bardzo mi się spodo-
bała, i żałuje, że są tylko 
trzy części. 
Jeśli chodzi o ulubionych 
pisarzy, to wyróżniła-
bym oczywiście J.K. 
Rowling i Agathę Chri-
stie - autorkę krymina-
łów. 

Joanna Marzec 

Prawda, że prania by nawieszał z tygodnia? 

Krótkofalarstwo Czytanie książek 
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Książki na wakacje 
„Śliwkowa wyspa”,  

Nelson DeMille 
Jeśli jesteś miłośnikiem 
nierozwikłanych tajem-
nic z nutką humoru to 
książka Nelsona DeMil-
le "Śliwkowa Wyspa" 
jest dla Ciebie. Inteli-
gentny i na swój sposób 
zabawny, oficer nowo-
jorskiego Wydziału Za-
bójstw, John Corey roz-
wiązuje zagadki po-
dwójnego morderstwa 
w dość niekonwencjo-
nalny sposób. Jeśli lu-
bisz nieoczekiwane 
zwroty i zaskakujące 
momenty zabierz ze 
sobą na wakacje wła-
śnie tę książkę. GORĄ-
CO POLECAM! 

Karolina Goryczka 
 

"My, dzieci z dworca 
ZOO", Christiane F. 

Książka "My dzieci z 
dworca ZOO" została 
wydana w 1981 roku, 
zawiera wiele doku-
mentalnych fotografii i 
wypowiedzi młodych 
berlińskich narkoma-
nów. 

Autorami opowieści są 
niemieccy dziennikarze, 
którzy napisali ją na 
podstawie wielogodzin-
nych wywiadów z nar-
ratorką książki, a zara-
zem z główną bohater-
ką (Christiane F.), z jej 
matką, pedagogami 
oraz policjantami. Po-
czątkowo wywiad miał 
trwać dwie godziny, 
lecz rozmowa przecią-
gnęła się na dwa mie-
siące. 

Akcja obejmuje 2 lata z 

życia Christiane i toczy 
się w Berlinie, głównie 
w okolicach tytułowego 
Dworca Zoo. Opowiada 
o zjawisku narastającej 
fali narkomanii wśród 
niemieckiej młodzieży 
w połowie lat 70. XX 
wieku. 

Główną bohaterką 
książki jest Christiane F.
(a właściwie Christiane 
Vera Felscherinow)- 
młodociana berlińska 
narkomanka i prosty-
tutka. Dziewczyna ze 
szczegółami opowiada 
kolejne etapy nałogu, 
począwszy od haszy-
szu, przez LSD i inne 
"miękkie narkotyki", aż 
po heroinę. Pokazuje 
też, do jakich poświę-
ceń i czynów zdolni są 
narkomani aby zdobyć 
pieniądze na kolejną 
"działkę". Opisuje swoje 
wielokrotne i bezsku-
teczne próby odwyku. 

To wszystko daje boga-
ty i tragiczny obraz ży-
cia nastolatków mają-
cych problemy, którzy 
uciekają od nich w nar-
kotyki. 

Według mnie książka 
"My, dzieci z dworca 
ZOO" daje prawdziwe 
spojrzenie na sprawę 
narkomanii, dlatego 
każdy powinien ją prze-
czytać i wyciągnąć z 
niej odpowiednie wnio-
ski. Mimo że napisana 
ponad dwadzieścia lat 
temu, to wciąż jest ak-
tualna. To książka, któ-
ra musi wstrząsnąć czy-
telnikiem. Niby wszyst-
ko jest dla nas oczywi-

ste ? każdy wie, że nar-
kotyki uzależniają, wy-
niszczają organizm, są 
po prostu złe. Cały pro-
blem narkomanii poka-
zany jest tu od pod-
szewki. Nie jesteśmy 
już biernymi odbiorca-
mi, lecz stajemy w sa-
mym centrum wyda-
rzeń, obserwujemy, jak 
bohaterka dokonuje 
przerażających dla nas 
wyborów, widzimy też 
bezskuteczną walkę z 
nałogiem. 

W czasie lektury powoli 
dociera do czytelnika, 
że, mimo iż żyje w 
świecie ogólnodostęp-
nej informacji i że temat 
uzależnień nie jest te-
matem tabu to tak na-
prawdę nie miał do tej 
pory pojęcia o narkoty-
kach. Dopiero teraz 
brutalność książki wy-
rywa nas z ogarniającej 
społeczeństwo znieczu-
licy, szokująco przed-
stawia nam ten inny 
świat, który znajduje się 
tuż obok nas, lecz nie 
zauważamy go. 

W lekturze łatwo dopa-
trzeć się odniesień do 
naszego dzisiejszego 
życia, braku nadziei na 
przyszłość. 

Po ponad 30 latach od 
wydania książki Chri-
stiane Vera Felscheri-
now nadal mieszka w 
Berlinie. Ma teraz zu-
pełnie inne życie. Inne, 
co nie oznacza dosko-
nałe. Zerwała z nało-
giem, aby normalnie 
żyć oraz dawać przy-
kład swojemu synowi.  
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Książki na wakacje 
Nie musi już teraz wal-
czyć o przetrwanie, nie 
żyje z dnia na dzień. 
Nie martwi się o to, czy 
starczy jej na kolejną 
działkę i czy następna 
dawka heroiny nie oka-
że się tym złotym strza-
łem. 

Uważam, że książka 
powinna zdobyć więk-
sze uznanie wśród mło-
dzieży, ponieważ jest 
przestrogą dla wszyst-
kich, którzy chcą spró-
bować oraz szansą dla 
tych, którzy uważają, że 
z nałogu nie można 
wyjść, ponieważ losy 
głównej  bohaterki 
wskazują na coś zupeł-
nie przeciwnego. Na-
wet po wielu latach 
uzależnienia można z 
tym skończyć i żyć jak 
inni, normalni ludzie. 

Joanna Marzec 
 
„Iluzjonista”,  

Jayne Ann Krentz 
„Iluzjonista” to historia 
nie tylko o magii, ale i o 
miłości. Co tu jest złu-
dzeniem,  a co prawdą? 
Niesamowita książka 
o wyjątkowym klimacie 
– wspaniała historia dla 
k a ż d e g o ,  k t o 
w dzieciństwie lubił 
magiczne sztuczki. To 
także świetna opowieść 
dla miłośników roman-
sów.  
Wiedeń, XIX/XX wiek. 
Eisenheim to iluzjoni-
sta, który zarabia na 
życie występując na 
d w o r a c h 
i przedstawiając swoje 

magiczne sztuczki wyż-
szym sferom. Magia to 
wszystko, co tak na-
prawdę umie i co spra-
wia mu radość. Pewne-
go dnia przychodzi mu 
zaprezentować swoje 
niezwykłe umiejętności 
przed księciem Leopo-
l d e m .  U w a ż a n y 
za oszusta, Eisenheim 
stara się dowieść, że 
wszystko, co robi jest 
prawdziwe. Dodatko-
wo, zakochując  się 
w wybrance następcy 
tronu, pięknej Sophie, 
magik zacznie balanso-
wać na granicy rzeczy-
wistości i iluzji tylko po 
to, by móc spędzić 
p r z y s z ł o ś ć 
z  n a j w a ż n i e j s z ą 
w swoim życiu kobietą. 
Czy uda mu się osią-
gnąć cel nie zatracając 
siebie w magii? 
Spokojnie, wiem że 
książki nie są dla 
wszystkich i wielu z 
was wystarczyłby lekki 
film. Niestety, muszę 
was rozczarować. Film 
na podstawie tej książki 
wcale taki nie jest. Jako 
że książka nie była wca-
le długa, reżyser posta-
nowił nie urywać żad-
nego z wątków. Pomi-
mo wszystko film jest 
zrobiony popisowo . 
Perfekcyjna gra aktor-
ska mało znanych arty-
stów oddaje całą głębię 
książki jednocześnie 
muskając nas słodkimi 
ujęciami szkolonych 
motyli jak i targa emo-
cjami, gdy magik nie-

spodziewanie ulatnia 
się ze sceny .  
Edward Norton – czło-
wiek, o którym niewiele 
wiemy, nie grywa 
w kasowych przebo-
jach, nie pojawia się na 
okładkach gazet, nie 
wywołuje skandali. Za-
miast tego, zajmuje się 
świetną grą aktorską. 
„Iluzjonista” to kolejny 
obraz, w którym Nor-
ton sprawdził się 
w 100%. Intrygujący, 
bardzo tajemniczy, 
a przy tym romantycz-
ny Eisenheim fascynuje 
swoją osobowością. Ta-
kie wrażenie to zasługa 
aktora, który potrafił 
tak wspaniale przedsta-
wić swojego bohatera. 
Pozostałe kreacje rów-
nież nie należą do kiep-
skich. Ciekawie zapre-
zentowała się Jessica 
Biel (Sophie). Poza tym, 
film należy pochwalić 
za muzykę. 
 
„Iluzjonista” to obraz 
o wyjątkowej aurze, 
która udziela się czytel-
nikom. 
 
Atmosfera magii, tajem-
niczości sprawia, że 
przypomina on sen lub 
bajkę. Z pewnością do-
daje mu to uroku 
i niepowtarzalności. 
„Iluzjonista” to utwór 

zaliczany do kategorii 

fantasy, choć równie 

dobrze można nazwać 

go thrillerem czy dra-

matem.  
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Jedna historia wywołu-
jąca tyle emocji musi być 
godna przeczytania i 
obejrzenia.  
Oryginalny scenariusz 
na dłużej pozostanie 
w pamięci widza, zasie-
wając w myślach szereg 
pytań, na które nie uda-
ło się znaleźć odpowie-
dzi w tekście.  
PS Osobiście uważam że 
lepiej zacząć od filmu, a 
potem brać się do czyta-
nia. 

Kamil Drużbacki  

 

 



Składniki  

 arbuz  

 banan  

 świeże listki bazylii 

 jogurt opcjonalnie 
miód i kostki lodu 

 

 

Proporcje wybrałam na 
oko - tak, żeby każdy ze 
składników był odczu-
walny. Mniej więcej pół 
dużego jogurtu, ćwiart-
ka arbuza (5 kilogramo-
wego), dwa miękkie 
banany, garść świeżych 
listków bazylii. Można 
dosłodzić do smaku, 
najlepiej odrobiną mio-
du i dodać kilka kostek 
lodu. Całość miksuje-
my, przelewamy do 
szklanek i pijemy! :) Z 

poda-
nych 
skład-
ników 
wychodzą dwie szklan-
ki. 

Banan z arbuzem two-
rzą odrobinę mdłe połą-
czenie, stąd pomysł na 
dodanie bazylii, która 
dodaje cierpkości kok-
tajlowi :) 

Koktajl z arbuza, banana i świeżych listków bazylii 
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Składniki 

 arbuz (z lodówki, mrożony, świeży) 

 zaparzone listki mięty (ewentualnie miętowy syrop) 

 odrobina konfitury śliwkowej lub cytryna 

 opcjonalnie kostki lodu 

 

Garść liści mięty zaparzamy w minimalnej ilości wrzątku, po 

czym odlewamy wodę miętową i miksujemy z arbuzem. Do-

dajemy kwasku do smaku - ja dorzuciłam łyżeczkę kwaśnej, 

śliwkowej konfitury, bo nie miałam cytryny ;) Wyszło prze-

pysznie! :) Bardzo orzeźwiający napój. Można dodać kostki 

lodu. 

Smoothie z arbuza, mięty i konfitury śliwkowej 
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" Różowe naleśniki z malinami i kremowym  jogurtem " 
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Czas przygotowania: 30 minut 

Czas smażenia: 30 minut 

Kaloryczność: 150 kcal 

Ilość porcji: 6  

Składniki 

 Naleśniki: 

 - mąka - 2 szklanki 

 - mleko - ok.400 ml 

 - sok z buraków - ok.50 ml 

 - jajko - 2 szt 

 - olej - 2 łyżki 

 - proszek do pieczenia - 2 łyżeczki 

 - sól - szczypta 

 Nadzienie : 

 - maliny / dżem - 150 g 

 Jogurt naturalny—150 g 

Etapy przygotowania  
Sposób przyrządzenia: 

Mąkę, mleko, sok z buraków, proszek do pieczenia, jajka, 
olej i sól dokładnie mieszamy mikserem na gładkie cia-
sto. Na rozgrzanej patelni muśniętej olejem smażymy 
średniej wielkości naleśniki. Uwaga! Z jednej strony sma-
żymy dłużej, a z drugiej tylko 2-3 sekundy. Odkładamy 
na talerz. Smarujemy po całości jogurtem. Przykrywamy 
warstwą malin. Zwijamy w ruloniki i posypujemy cu-
krem pudrem! 

 Smacznego! 

CIEKAWOSTKA  KULINARNA! 

Skąd pochodzi potrawa zwana Carpaccio? 

Z Wenecji. 

Wymyślił ją w 1950 r. restaurator Giuseppe Cipria-
ni, gdy klientka - hrabina Mocenigo - poinformo-
wała go, że doktor zalecił jej surowe mięso. Nowe 
danie przypominało mu dzieła weneckiego mala-
rza renesansowego Vittore Carpaccio. 

Sylwia Urbaniak 
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niem. Był piątek rano.  

Zapakowałem ten gro-

sik do marynarki. Poje-

chaliśmy. Nie  liczyłem 

na nic. 

Dobra, koniec o moich 

przemyśleniach. Było 

tak: siedzimy, siedzimy 

i nic nie mówią na nasz 

temat. Nagle, i tutaj 

uwaga!,  mówią o 

pierwszym miejscu! 

Złapaliśmy się wszyscy 

za ręce i zacisnęliśmy 

mocno. Mówią, że wy-

graliśmy. Zmartwiałem 

jak lawa w zimnej wo-

dzie, nie widziałem, co 

robić, lecz nagle serce z 

powrotem zaczęło pra-

cować. I  tak to było 

można powiedzieć.  

   

Idąc do odpowiedzi  

podniosłem grosik 

orzełkiem do góry. Po-

myślałem: „Będzie coś 

dobrego”. No tak! Do-

stałem 4 z odpowiedzi 

lecz czułem, że to jesz-

cze nie to… Na prze-

rwie poszedłem do czy-

telni. Zamykając drzwi 

usłyszałem  wołanie: „ 

Jakuuub…” Pomyśla-

łem „Co jest?”. Jedna z 

Pań,  nie zdradzę tutaj 

która powiedziała,  że 

w piątek jedziemy na 

rozdanie nagród, że zo-

staliśmy zaproszeni. 

Zaskoczyła mnie ta in-

formacja, lecz przyjąłem 

ją w spokoju, gdyż nie 

wiązałem jakichś na-

dziei z tym wydarze-

Wygrać konkurs, jak to jest? 

Jak to jest wygrać kon-

kurs i to w dodatku po-

wiatowy ?  - Wiecie, że 

sam nie wiem… 

Można mówić o rado-

ści ?  - Tak, jest wielka. 

Satysfakcja? – to zjawi-

sko też występuje. 

Lecz dla mnie liczyło się 

coś więcej.  Dla mnie li-

czyło się szczęście tych, 

którzy byli obok mnie, i 

na miejscu rozdania na-

gród i po powrocie stam-

tąd. 

A tak od początku, to 

powiem wam, jak było 

naprawdę. 

Pewnego dnia, gdy zega-

ry  wybiły  7:45, usia-

dłem  w szkolnej ławce 

niczego się nie spodzie-

wając. 

Któż wie, czy za rok 

znowu za sprawą grosi-

ka nie wygramy czegoś. 

Pozdrawiam cały ze-

spół i gratuluję tego 

sukcesu,  wspólnego 

sukcesu. 

Jakub Figlewicz 
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