


 

POWRÓT DO NORMALNOŚCI 
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 Tegoroczny maj był jednym z zimniejszych od kilku lat. Za to  
ciepłe i słoneczne dni czerwcowe umożliwiły szybki rozkwit roślinności. 
Liczę na to, że tak jak odradza się przyroda, my również  wrócimy do 
pełni życia po niełatwej zimie.  

 Wyjście z domu po długiej przerwie, spowodowanej pandemią,  
może sprawiać trudności, ponieważ prawie każdy z nas wzbudził  
w sobie swojego wewnętrznego pustelnika, który woli własne towarzy-
stwo. Powrót do tradycyjnego nauczania nie musi być  
przytłaczający i napełniający niepokojem. Krótki artykuł w naszej gazetce 
o rozmowach i kontaktach międzyludzkich  pozwoli spojrzeć na tę sytua-
cję w nieco innym świetle.  

 W tym numerze polecam m.in. wywiad z Panią Moniką Palińską,  
nauczycielką informatyki, relację ucznia technikum mechatronicznego  
z praktyki zawodowej, a na upalne dni rekomenduję zajrzeć do książki 
Johna  Flanagana,  której recenzję tu zamieściliśmy. A dla żądnych wie-
dzy mamy kilka informacji  
o pszczołach. 

Serdecznie zapraszamy  

 Sara 

 



 

NASI NAUCZYCIELE 
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Wywiad z Panią   
Moniką Palińską, 

nauczycielką  
informatyki  

w Zespole Szkół 
im. ks. Józefa  

Tischnera  
w Dobczycach 

 

 
1. W Zespole Szkół w Dobczy-
cach uczy Pani informatyki. Co 
najbardziej Pani lubi w swojej 
pracy?  
 

Przede wszystkim lubię  
młodzież, lubię ich uczyć.  
Lubię organizować z nimi  
wyjazdy w różne miejsca, które 
łączą i integrują. W zawodzie  
nauczyciela pracuję ponad  
30 lat i nadal odczuwam satys-
fakcję z tej pracy. Największą 
satysfakcję sprawiają mi dobre  
r e l a c j e  z  u c z n i a m i . 
 
2. Czy miała Pani inne marze-
nia dotyczące zawodu?  
 

Zawsze chciałam być nauczy-
cielką. Jestem absolwentką  

A k a d e m i i  W y ch o wa n i a  
Fizycznego w Krakowie  
i zanim rozpoczęłam pracę  
w Zespole Szkół, uczyłam wy-
chowania fizycznego w Dzie-
kanowicach. To całkiem inny 
charakter pracy i jako przed-
miot i jako wiek uczniów. 
Sport zawsze towarzyszył mi 
w moim życiu. Już w szkole 
podstawowej trenowałam  
pływanie a później koszyków-
kę dlatego wybrałam AWF . 
Przed rozpoczęciem pracy  
w ZS Dobczyce zrobiłam  
podyplomowe studia z Infor-
matyki i nie przypuszczałam, 
że tak szybko będę uczyć tego 
przedmiotu.  
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3. Jakie są Pani zainteresowa-
nia i w jaki sposób je Pani rea-
lizuje?  

 
Moje zainteresowania to podró-
że, teraz bardzo utrudnione. 
Lubię poznawać nowe miejsca, 
zwiedzać zabytki ale lubię też 
wracać do miejsc, w których już 
byłam, by zobaczyć co się zmie-
niło; kocham Paryż. W czasach 
pandemii odkryłam nowe zain-
teresowania dotyczące pracy 
zdalnej, poznawanie nowych 
programów, aplikacji, wszyst-
kiego co ułatwia i uatrakcyjnia 
zajęcia. W wolnych chwilach 
lubię czytać książki i oglądać  
c i e k a w e  f i l m y . 
 
 
4. Jaka jest Pani ulubiona 
książka? Dlaczego warto ją 
przeczytać?  
 
Książki, które czytam, to książ-
ki lekkie, obyczajowe. Lubię 
książki Jojo Moyes, Guillaume 
Musso oraz polskich autorów 
Katarzyny Grocholi , Katarzyny 
Michalak, Małgorzaty Kaliciń-
skiej. Czy ja mam jakąś ulubio-
ną książkę ? Chyba tych auto-
rów, których wymieniłam, lu-
bię czytać, sięgam także po no-
wości. 



 

Jak mówić,  by nas słuchano? 
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 Powrót do normalnego 
świata po przyzwyczajeniu się 
do samotności i własnego towa-
rzystwa może być trudny, lecz 
kontakt z innymi ludźmi jest 
nam niezwykle potrzebny i nie-
zbędny do zdrowego funkcjo-
nowania. Po prawie trzech  
semestrach nauki zdalnej  
i przesiadywaniu w domu,  
w końcu spotykamy się razem 
w szkole. Rozmowy w mediach 
społecznościowych zastępuje-
my tymi w świecie rzeczywi-
stym, dlatego warto wiedzieć, 
jak się w nich odnaleźć, bo-
wiem każdy dobrze prowadzo-
ny dialog powinien posiadać 
pewne cechy. 

 Aby zbudować dobrą 
rozmowę, należy uważnie słu-
chać rozmówców. Dzięki temu 
możemy dopytywać i dowie-
dzieć się więcej. Uważne słu-
chanie pokazuje, że zależy nam 
na drugim człowieku i jego  
historii. Okazanie zaintereso-
wania drugim człowiekiem 
owocuje wzajemnym słucha-
niem każdej ze stron. W życiu 
nie można tylko brać, ale trzeba 
też dawać.  

 Ruchy ciała także wiele 

zdradzają o nas i naszym sto-

sunku do rozmowy. Utrzymy-

wanie kontaktu wzorkowego, 

mały dystans, czy brak założo-

nych rąk są także ważne.  

 Założone ręce oznaczają, że 

jesteśmy niedostępni, nie czu-

jemy się komfortowo oraz bez-

piecznie. Brak kontaktu z kolei 

może oznaczać nieśmiałość, 

nieszczerość. Dodatkowo nie-

którzy twierdzą, że patrząc na 

naszego rozmówcę nie powin-

niśmy patrzeć nieustannie  

w oczy. Wzrok nie powinien 

koncentrować się w jednym 

miejscu, lecz naturalnie obej-

mować twarz rozmówcy i oto-

czenie. 

 Dobra rozmowa to też 

szczera rozmowa, dlatego, na-

wet  jeśli nie zgadzasz się  

z rozmówcami, powinieneś 

być szczery. Nie oznacza to, że 

można niegrzecznie się zwra-

cać do innych. Wystarczy po-

wiedzieć: „mam odmienne 

zdanie, ale rozumiem, że takie 

jest twoje”. Przecież każdy ma 

swoje zdanie i opinie. Nie 

można się zamykać w sobie, 

trzeba być otwartym i chęt-

nym nawet na trudne tematy.  

 



 
STR. 6 NIECODZIENNIK NR 35 

 Nie projektuj innym życia. 
Jeśli ktoś cię nie prosi, to nie da-
waj rad. Nie każdy chce je sły-
szeć, niektórzy potrzebują po pro-
stu opowiedzieć o swoim proble-
mie.  

 Może się tylko wydawać, 
że rozmowy w rzeczywistości są 
o wiele trudniejsze. Tak naprawdę 
sama mimika twarzy podczas roz-
mowy jest ważna i wiele mówi. 
Czasem oddaje ona lepiej naszą 
reakcję niż słowa, dlatego rozmo-
wa na żywo może być łatwiejsza 
od kontaktów wirtualnych. 

Sara 

 

 Dobrym tematem, podtrzy-
mującym rozmowę,  będą także 
wspólne zainteresowania i cele. 
Nie tylko pomoże nam to  w roz-
mowach, ale także będzie także 
dobrym fundamentem dla nowej 
przyjaźni i znajomości. Lecz jeśli 
widzisz, że wybrany przez ciebie 
temat nudzi innych,  lepiej go 
zmienić. 

 



 

Praktyka 

STR. 7 NIECODZIENNIK NR 35 

brałem udział np. w wymianie  
filtru powietrza w maszynach,  
wymianie nagrzewnicy pary 
wody na inną o większej wy-
dajności, jednym słowem utrzy-
mywaliśmy na 3 zmiany ruch 
na fabryce przez 24h. 
 Przerwa śniadaniowa 
wypadała o 10, podczas gdy 
inni pracownicy produkcji mie-
li ją o 9. Wszystko dlatego, żeby 
podczas tej przerwy zająć się 
maszynami, których usterki nie 
były np. tak poważne żeby za-
trzymać produkcje. Usuwali-
śmy je podczas przerwy innych 
pracowników, żeby linia pro-
dukcyjna utraciła jak najmniej. 
 Po praktykach przekona-
łem się, że wolałbym pracować 
jako automatyk lub programi-
sta maszyn. Dzięki swojemu 
wykształceniu będę miał szansę 
pracy w tych zawodach. Prak-
tyki bardzo mi się podobały. 
Najlepsza okazała się kadra 
Utrzymania Ruchu, która przy-
jęła mnie jako swojego członka 
zespołu, mimo że różnica  
w wieku i doświadczeniu mię-
dzy nami była ogromna. 
 Jak już wcześniej wspo-
mniałem, chcę się bardziej roz-
winąć, pójść na studia. Wybór 
technikum o profilu mechatro-
nicznym był dobry, ponieważ 
techniczne średnie wykształce-
nie da mi możliwość zarobku, a 
na studia inżynieryjne wybiorę 
się już  z doświadczeniem na-
bytym w szkole i podczas prak-
tyk. 

Tomek 
 

 Jestem uczniem drugiej 
klasy technikum o  profilu me-
chatronicznym po gimnazjum. 
Wybrałem ten kierunek, ponie-
waż lubię technikę i manualne 
zadania. Dodatkowo mechatro-
nik sam w sobie jest dosyć uni-
wersalnym zawodem, który po-
zwala na naukę wielu dziedzin 
jednocześnie. Z perspektywy 
rozwoju w późniejszym czasie 
mogę pogłębiać je w zależności 
od moich decyzji.  
 Moje praktyki odbywały 
się przez miesiąc,  czyli około 4 
tygodni, od połowy kwietnia do 
połowy maja. Praktykę odbywa-
łem w myślenickiej firmie Coo-
per Standard Polska.  
  Podczas praktyki, z racji 
nieposiadania uprawnień do 
prac przy instalacjach powyżej 
1KW, głównie obserwowałem 
oraz pomagałem w prostszych 
usterkach. Dużo rozmawiałem  
z pracownikami UR (UR - utrzy-
manie ruchu, dział którego by-
łem praktykantem). Widziałem 
wiele różnych ciekawych przy-
padków awarii oraz sposobów, 
w jaki awarie były namierzane  
i usuwane.  
 W tym czasie moja co-
dzienna rutyna wyglądała nastę-
pująco: rano do pracy na godzi-
nę 7.00, po przyjeździe zmiana 
ubioru na roboczy, wejście na 
hale, zameldowanie się w warsz-
tacie UR, a następnie dyżur  
i oczekiwanie na jakieś usterki. 
W zależności od dnia było ich 
więcej lub mniej. Oprócz dyżuru 

 



 

Projekt Pszczoła 
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W ramach finału „Projektu Pszczoła” wręczono nagrody w konkursie na naj-
lepszy hotel dla dzikich owadów zapylających.  
Wyniki konkursu:  

I miejsce Karina Bednarczyk 2L2p 

II miejsce Maciej Majewski 1T2p 

III miejsce Żaneta Siatka 2L2p 

Wyróżnienie Sara Sowa 2Tp2 

Hotele dla dzikich owadów zapylających zostały przekazane nauczycielom  

i uczniom naszej szkoły. Będą służyć zapylaczom jako miejsce składania jaj  

i rozwoju potomstwa. Należy je umieścić w stabilnym miejscu nasłonecznio-

nym, najlepiej w pobliżu kwiatów, które są dla zapylaczy źródłem pokarmu. 

 

WSPIERAMY 

OWADY 

ZAPYLAJĄCE!  



 

Poradnik pszczelarski 
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Ze względu na konstrukcję  
wyróżniamy ule: 
– leżaki 
– stojaki (inaczej nazywane ulami 
korpusowymi) 
– kombinowane 
W ulu leżaku ramki z plastrami 
umieszczone są tylko na jednym 
poziomie, a pojemność gniazda 
zwiększa się, dostawiając kolejne 
ramki z boku. Ma on więc ograni-
czone miejsce. Stojaki często są 
nazywane ulami korpusowymi, 
ponieważ składają się z elemen-
tów nazywanych korpusami. 
Matka z czerwiem i pszczołami 
znajduje się w dolnej kondygna-
cji, natomiast wyższe służą do 
gromadzenia miodu. Ten typ ula 
rozbudowuje się „w pionie”, do-
stawiając kolejne kondygnacje. 
Ule kombinowane, jak sama na-
zwa wskazuje, łączą cechy ula 
leżakowego i korpusowego – ku-
baturę gniazda możemy powięk-
szyć, dostawiając ramki w pozio-
mie (maksymalnie do kilkunastu 
– na ile pozwolą wymiary we-
wnętrzne ula), a dodatkowo moż-
na ustawić na nim nadstawkę,  
w której pszczoły będą gromadzi-
ły miód. Obecnie ule korpusowe 
są najbardziej popularne. Nic 
dziwnego, w odróżnieniu od le-
żaków, zwłaszcza tych z dennicą 
przytwierdzoną na stałe, bardzo 
ułatwiają wgląd w rodzinę 
pszczelą oraz wykonywanie za-
biegów higienicznych.  

1. Węza pszczela - dlaczego tak 

ważna jest  ich jakość? 
Węza to arkusz wosku  
z obustronnie wytłoczonymi 
dnami komórek pszczelich (lub 
trutowych – wtedy nazywana 
jest węzą trutową) o wielkości 
dostosowanej do wymiarów 
ramki, jaką pszczelarz wyko-
rzystuje w ulu. Węza jest pod-
stawowym produktem stoso-
wanym w gospodarce pasiecz-
nej. Przyspiesza odbudowanie 
plastrów przez pszczoły, a po-
nadto plastry są bardziej stabil-
ne i równe, a miodobranie ła-
twiejsze. Dzięki stosowaniu wę-
zy pośrednio wydajność mio-
dowa w pasiekach jest większa. 
Można powiedzieć, że obecnie 
w każdej pasiece stosowana jest 
węza pszczela. 
2. Jak wybrać ul? 
Dobry ul to podstawa. Wie  
o tym każdy hodowca pszczół, 
a przed wyborem, jaki typ ula 
wybrać stoi każdy adept 
pszczelarstwa. To bardzo waż-
na decyzja, bo w zależności od 
tego, na jaki rodzaj ula się zde-
cydujesz, to do niego będziesz 
musiał dopasować pozostałe 
wyposażenie, takie jak np. ram-
ki, podkarmiaczki, kraty ogro-
dowe, beleczki odstępnikowe 
czy miodarkę. 

 

Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozosta-
ną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie 
też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie 
przyjdzie kolej na człowieka..."   

Karol Darwin 
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od jej długości – jedna samica 
w sezonie składa średnio 15-20 
jaj. Po tygodniu wykluwa się 
larwa, która odżywia się zgro-
madzonym pokarmem. Po 
upływie miesiąca przędzie ona 
kokon, wewnątrz którego 
przez kolejne tygodnie nastę-
pują zmiany i wytwarza się 
dorosła postać owada – w ta-
kiej formie czeka on w zimo-
wym odrętwieniu aż do kolej-
nej wiosny. Osobniki dorosłe 
żyją przez 7-8 tygodni.Jeśli za-
leży nam na tym, by pszczoły 
samotnice zamieszkały w na-
szym ogrodzie, należy zbudo-
wać dla nich domek tzw. hotel 
dla owadów. Do jego budowy 
można wykorzystać rdest sa-
chaliński, pędy bambusa, trzci-
nę pospolitą lub inne puste ło-
dygi roślin. Średnica otworów 
powinna wynosić około 7 cm, 
a ich długość ok. 20 cm. Taki 
domek dla pszczół wymaga 
jeszcze zadaszenia oraz izolacji 
od gruntu (na ogół takie dom-
ki zawiesza się w powietrzu 
bądź stawia na stojakach), zi-
mą również zabezpieczenia 
przed ptakami siatką o drob-
nych oczkach.. Domek dla 
pszczół murarek często wyko-
nuje się z trzciny ze względu 
na jej znaczne wykorzystanie 
nawet 90% zasiedlonych rurek, 
przy 20% z pozostałych roślin) 
– wtedy jedną rurkę odcina się 
za kolankiem, by z jednej stro-
ny była zamknięta, a z drugiej 
otwarta. Umieszcza się je w pa-
kietach po kilkanaście sztuk np. 
w opasce po butelce plastikowej  

bądź buduje się drewnianą  

Pojemność ula można dowolnie 
zwiększać, dostawiając kolejne 
piętra. Możliwość operowania 
całymi korpusami upraszcza 
gospodarkę pasieczną i przy-
spiesza prace, np. podczas mio-
dobrania. Z łatwością można 
też wymienić np. uszkodzony 
element ula. Do tego, takie ule 
mają najmniejsze gabaryty ze-
wnętrzne, co ma znaczenie przy 
transporcie i magazynowaniu.  
3. Pszczoła murarka w twoim sa-
dzie i  ogrodzie? 

Pszczoły samotnice, jak często 
określa się murarki ogrodowe, 
są pożytecznymi owadami, któ-
re pomagają w zapyleniu roślin 
w sadach i ogrodach. Są często 
stosowane w gospodarstwach 
towarowych, jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie w zaproszeniu 
ich także do swojego ogródka. 
Poznajcie pszczoły samotnice, 
ich rozwój oraz dowiedzcie się, 
jak zbudować dla nich najlep-
sze schronienie. Samice pszczo-
ły murarki zaczynają latać ok. 1
-2 tygodnia później od samców 
i od razu są zapładniane, by 
przez następne dni szukać miej-
sca do zakładania gniazda. Bu-
dują je zazwyczaj w pustych 
łodygach roślin lub w otworach 
wygryzionych przez szkodniki. 
Pszczoła samotnica lepi  
w otworze grubszą ściankę  
z gliny, po czym gromadzi py-
łek, co wymaga dokonania na-
wet 40 lotów i składa jaja, a na 
końcu zamyka komórkę gliną, 
zaczynając przygotowywanie 
kolejnej. Samica jest w stanie 
zbudować nawet 15 komórek  
w jednej rurce, w zależności  

Z pszczołami 

nigdy nic nie 

wiadomo   

Alan Alexander 
Milne 
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i 300-3000 trutni oraz 1 matka 
pszczela, a zimą zaledwie kil-
ka trutni, 10 tys. robotnic oraz 
królowa. Pszczoły przechodzą 
przeobrażenie zupełne, co 
oznacza, że z jaj, przekształcają 
się w nieruchomą poczwarkę, 
z której dopiero wykluwa się 
dorosła postać nazywana ima-
go. Z jaj diploidalnych, które 
składa królowa, wylęgają się 
samice. W zależności od spo-
sobu odżywiania są to robotni-
ce lub matki pszczele – pierw-
sze z nich są karmione mlecz-
kiem przez 3 dni, a drugie do 
czasu przeistoczenia się w po-
czwarkę. Jeśli królowa złoży 
jaja niezapłodnione, wylęgną 
się z nich samce, czyli trutnie 
pszczele. Dbajmy o pszczoły, 
ponieważ gdy ich nie będzie, 
nie będzie nas! 
 

Oprac.  Żaneta  
Źródło: https://lyson.com.pl/
artykuly-pszczelarskie/ 
 
 

osłonę – wejście powinno być  
w pionie, nie w poziomie! Moż-
na także połączyć kilka pakie-
tów ze sobą i dopiero zadbać  
o osłonę od deszczu. Domki dla 
pszczół powinny znajdować się 
w słonecznym i zacisznym 
miejscu, z wlotem do rurek 
skierowanym na południe, 
wschód lub zachód. Wraz z na-
dejściem jesieni koniecznie trze-
ba przenieść je do chłodnego 
pomieszczenia takiego jak osło-
nięta altana, jednak nie wolno 
przechowywać je w ciepłym, 
ogrzewanym wnętrzu. Wraz  
z nadejściem wiosny można je 
przełożyć w dawne miejsce. 
4. Rodzaje pszczół - królowa, 
robotnice i trutnie 
Pszczoły nigdy nie działają  
w pojedynkę i jak wie każdy 
bartnik, tworzą bardzo intere-
sującą społeczność, która jest 
wysoce zorganizowana i posia-
da swoje niezwykłe zwyczaje. 
Co wiesz na temat pszczół? Czy 
umiesz rozróżnić ich rodzaje  
i najważniejsze funkcje? 
 Dowiedz się wszystkiego, co 
musisz wiedzieć o rodzinie 
pszczelej!  
Pszczoły tworzą społeczność, 
którą nazywamy rodziną 
pszczelą. W jej ramach wyróż-
niamy pszczoły robotnice, trut-
nie oraz królową pszczelą, czyli 
inaczej matkę. Matka oraz ro-
botnice pszczele są diploidalne, 
a trutnie haploidalne. Liczeb-
ność jest zależna m.in. od pory 
roku, gdyż latem może funkcjo-
nować w ulu 20-40 tys. robotnic  



 

KĄCIK KULINARNY 
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Masło i jajka (jeśli chodzi o składniki na ciasto  
nie kruszonkę) muszą być w temperaturze pokojo-
wej dlatego należy wyciągnąć je około godzinę wcze-
śniej z lodówki. 

Rabarbar trzeba umyć, odciąć końcówki i pokroić na mniejsze 2-3 cm kawałeczki. 
Jabłka obrać wyciąć środki i pokroić (ja preferuje jabłka pokrojone w plasterki). Jabł-
ka i rabarbar umieścić w misce, obsypać cukrem oraz mąką i wymieszać. W osobnej 
misce utrzeć 200 g masła i 200 g cukru. Dodawać po jednym jajku cały czas miksując. 
Masa może mieć grudki lecz nie trzeba się obawiać tego. W kolejnej misce należy po-
łączyć ze sobą składniki suche czyli 250 g mąki i proszek do pieczenia. Dodajemy  
je do masy i  znowu ubijamy mikserem do ładnego połączenia składników. 

Aby otrzymać kruszonkę musimy połączyć ze sobą 100 g masła (ale ono musi być 
zimne), 100 g cukru, 200 g mąki. Kruszonka jest gotowa gdy składniki będą miały 
konsystencję kruszącego się ciasta. Ja mieszam składniki dłońmi i w misce, lecz wiem 
że niektórzy wolą widelcem. 

Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. W tym czasie wykładamy naszą formę  

(u mnie wymiary 25x35 cm) papierem do pieczenia i przekładamy ciasto. Jeśli jest 

bardzo lepiące to nic się nie stało wystarczy delikatnie moczyć łyżkę w zimnej wo-

dzie i wtedy ciasto będzie się lepiej rozprowadzać. Na ciasto wsypujemy jabłka i ra-

barbar, a później kruszonkę. Całość pieczemy około 45-50 minut. 

Składniki: 
  4 łodygi rabarbaru 
  2 małe jabłka 
 200 g masła 
 200 g cukru + 2 łyżki  
do obsypania owoców 
 4 jajka 
 250 g mąki + 2 łyżki  
do obsypania owoców 
 2 łyżeczki proszku do pie-
czenia 

Składniki na kruszonkę: 
 100 g masła 
 100 g cukru 
 200 g mąki 

 

Ciasto z rabarbarem i jabłkami 

Dary natury zawsze były wykorzystywane w cukiernictwie.  
Jednym z najprostszych, ale najsmaczniejszych ciast, pieczonych  
w lecie, jest właśnie ciasto z rabarbarem i jabłkami. 



Babka marmurkowa 
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Mieszamy aby w dwóch mi-
skach powstały gładkie ciasta. 
Keksówke o wymiarach 10x22 
cm smarujemy masłem i wsy-
pujemy do środka troszkę buł-
ki tartej, tak by przykleiła się 
do każdej z ścian. Ja przekła-
dając ciasto daję 2 lub 3 łyżki 
masy jasnej później tyle samo 
ciemnej, jasnej i ciemnej. Oczy-
wiście można jak się chce po-
przekładać masy ponieważ to 
nie ma znaczenia a tylko wy-
tworzy nam inny wzór po 
upieczeniu. 

 Pieczemy w piekarniku na-

grzanym do 180 stopni przez 

około godzinę. Po wyciągnię-

ciu z piekarnika studzimy  

w blaszce.  

Sara 

Składniki: 

 250 g masła 
 ¾ szklanki cu-
kru 
 4 duże jajka 
 1 ½ szklanki 
mąki tortowej 
 ½ mąki ziemnia-
czanej + 2 łyżki 
 2 łyżki kakao 
 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia 
 2 łyżki śmietany 18% 

 

Masło powinno być w tempera-
turze pokojowej. Suche składni-
ki czyli mąkę tortową i ziem-
niaczaną oraz proszek do pie-
czenia przesiewamy do miski. 
Miękkie masło ucieramy z cu-
krem, cały czas miksując doda-
jemy po jednym jajku i 2 łyż-
kach składników suchych. Na 
sam koniec dodajemy śmietanę 
oraz pozostałe mąki z prosz-
kiem do pieczenia. Masę dzieli-
my na pół. Obydwie połówki 
muszą znajdować się w osob-
nych miskach ponieważ do jed-
nej masy dodajemy kakao a do 
drugiej 2 łyżki mąki ziemnia-
czanej.  

Niesamowicie prosty placek, a ja jako wierna miłośniczka herbat 

uwielbiam popijać tę babkę swoją ulubioną herbatą. 



 

Recenzja książki 
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fantastycznych. W „Drużynie”  
autor postawił na przygodę, 
ukazując etap  dorastania mło-
dego człowieka, stawania się 
mężczyzną, co zresztą stanowi 
motyw przewodni całego cy-
klu. 

Drużyna Hal’a to ciekawy 
zbiór osób. Należy do niej 
m.in. złodziej, który lubi żarto-
wać – choć najczęściej tylko 
jego one bawią, pierwszy ofi-
cer, który jest porywczy i naj-
lepiej potrafi się bić, a  jakby 
tego było mało, poznajemy 
również stale kłócące się ze 
sobą bliźniaki oraz chłopca ze 
słabym wzrokiem. Hal jako 
skirl tej drużyny, będzie mu-
siał opanować porządek oraz 
dyscyplinę w drużynie 
„Czapli”. Autor po raz kolejny 
–  j a k  z r o b i ł  t o  w 
„Zwiadowcach” pokazuje 
nam, że każdy może spraw-
dzić się w roli bohatera i doko-
nać niemal niemożliwego . W 
drużynie Hal’a, każdy znajdzie 
swoje miejsce i talent, dzięki któ-
remu  nie raz znajdą malutkie 
światełko w tunelu i wyjście z 
patowych sytuacji.  Fabuła jest 
ciekawa. W „Zwiadowcach” wi-
dzieliśmy szkolenie na zwiadow-
cę, tutaj możemy zobaczyć jak 
wyglądają przygotowania do pod-
boju wysp oraz mórz przez do-
świadczonych wojowników, któ-
rzy nie wiedzą, co to strach.  

 

 W momencie ukończenia 
16. urodzin, w Skandii chłopcy 
stają się mężczyznami. Nie jest to 
bowiem takie przysłowiowe „hop 
– siup”, ponieważ, żeby tak się sta-
ło, ci właśnie wspomniani chłopcy 
zostają podzieleni na drużyny i 
muszą wykazać się umiejętnością 
współpracy, ale i wielkim duchem 
walki – każda drużyna zrobi, co się 
da, by zapewnić sobie zwycięstwo. 
Hal Mikkelson – syn uznanego 
skandyjskiego wojownika należy 
do jednej z takich drużyn, nie 
odziedziczył po ojcu muskularnej 
postury oraz siły kilku mężczyzn, 
pomimo tego zostaje jej skirlem. 
Czeka go dużo pracy oraz wiele 
trudnych decyzji. Drużyna ta, w 
porównaniu do reszty, składa się z 
tytułowych wyrzutków, których 
nikt nie chciał przyjąć do swojego 
teamu. Hal będzie musiał zmierzyć 
się z tym co go czeka, poznać wa-
dy oraz zalety swojej drużyny, a 
także sprawić by uzupełniali się 
wzajemnie swoimi działaniami. 

Siła w ich przypadku nie jest 
głównym atutem, więc będą 
musieli polegać na sprycie i in-
telekcie. „Czaple” czekają trud-
ne wyzwania, wzloty i upadki, 
bardzo dużo nauki, ale za to 
jeszcze więcej przygody! 
„Drużyna” - to kolejny cykl 
znanego ze „Zwiadowców” 
Johna Flanagana. Świat obu po-
wieści jest do siebie zbliżony, 
przewijają się w nich nawet ci 
sami bohaterowie, ale tym ra-
zem mniej jest wątków  

 

"- Przegraliśmy 

– powiedział 

[Hal] 

Thorn 

potrząsnął 

głową. 

- Może. Ale za 

to zdobyliście 

przyjaciół. [...] 

Punkty zawsze 

zdążycie 

zdobyć. Ale 

zyskać ludzki 

szacunek, to o 

wiele 

cenniejsze." 

Wyrzutki,  (cykl Drużyna) John Flanagan 
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siłą oraz refleksem przeciętnego 
człowieka.  Gdy otrzyma od swo-
jego ucznia prezent,  wróci do 
dawnej świetności oraz odzyska 
pełną chęć życia. Jest to dobry 
przykład tego, że niezależnie od 
sytuacji można odbić się od dnia i 
ułożyć sobie życie na nowo.  

„Wyrzutki” to kolejna świetna 
przygoda napisana przez Johna 
Flanagana. Zabiera nas w podróż 
po nieco innych krainach niż w 
samych „Zwiadowcach”, ale nie 
mniej nas uczy. Nie będzie nam 
brakować Skandyjskiego humoru, 
oberjarla Eraka oraz reszty boha-
terów a trudne wyzwania staną się 
codziennością. Każda postać po-
każe nam, na co ją stać. Nikt, kto 
lubi przenieść się czasami myśla-
mi gdzieś daleko, gdzie przygoda 
goni przygodę nie będzie się nu-
dzić podczas czytania tej powie-
ści. Hal oraz jego drużyna zabiorą 
was na takie wyprawy, że nie bę-
dziecie chcieli oderwać się od 
czytania.  

"Cóż to za drużyna! - zaczął ober-

jarl. - Złodziej, przewrażliwiony 

na swoim punkcie pierwszy oficer, 

niemal ślepy niedźwiedź, błazen, 

bliźniaki, których nikt nie potrafi 

odróżnić, mól książkowy i skirl, 

który nie wie, nawet jak powinien 

wyglądać porządny żagiel – Po-

wiódł po nich wzrokiem z uśmie-

chem, po czym dodał: - Trudno 

wyobrazić sobie lepszy skład." 

Arek 

 

 

Na pozór nie jest to wcale takie 
łatwe jak może się wydawać. Sku-
piając się znów na „Czapli”… 
Chłopców czeka wiele trudnych 
wyzwań, za które otrzymują punk-
ty. Autor postarał się, by drużyna 
Hal’a nie zwyciężała za każdym 
razem, dzięki czemu losy tych 
dzieciaków śledzi się chętniej. Ist-
nieje jeszcze jedno przynajmniej 
nawiązanie do „Zwiadowców” – 
tak jak oni rozmawiali ze swoimi 
wierzchowcami, czego otwarcie 
nigdy nikomu nie potwierdzili, tak 
Hal Mikkelson, będzie porozumie-
wał się ze swoją łodzią – posłuży 
mu ona czasami nawet jako sumie-
nie. 

W tym tomie jesteśmy uczestnika-
mi jedynie treningów oraz wyzwań 
z którymi mierzą się bohaterowie 
aby zdobyć dla nich tak ważny ty-
tuł „mężczyzny”. Autor pokazał 
jednak, że nie będzie to koniec ich 
przygód oraz, że tygodnie ciężkich 
treningów to jedynie namiastka 
tego, z czym będą musieli się 
zmierzyć. Koniec tego tomu jest 
świetny, historia nie urywa się w 
połowie akcji, ale przygotowuje 
Czytelnika na to, czego możemy 
spodziewać się w kolejnej czę-
ści.Kolejną postacią, o której po-
winienem jeszcze wspomnieć jest 
Thorn. Dawniej był on wspania-
łym, znanym wśród całej Skadnii 
wojownikiem, natomiast po stracie 
jednej z dłoni wpadł w nałóg i te-
raz znany jest głównie jako  pija-
czyna. Koniec końców, udaje mu 
się rzucić swój nałóg i zostać men-
torem Hala. Robi wszystko, by po-
móc temu chłopcu osiągnąć suk-
ces. Mimo, iż został pozbawiony 
dłoni, nadal przewyższa bardzo  

 



 

Wręczenie nagród 
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Sara, Żaneta i Daniel, laureaci konkursu bibliotecznego „Wymyśl zakończenie 

lub zmień losy bohaterów dowolnej lektury szkolnej”  – odbierają dyplomy   

i nagrody książkowe 
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DO ZOBACZENIA W POLSCE 
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Pierwszy zamek w Kurozwę-
kach powstał z inicjatywy  
Dobiesława, w drugiej połowie 
XIV wieku w miejscu drewnia-
nego grodu. W XV wieku wie-
ża mieszkalna została rozbu-
dowana, dodatkowo powstała 
druga, a w obrębie murów 
obronnych drewniane budynki 
zastąpiono murowanymi. Ko-
lejne prace nadawały budowli 
coraz więcej cech reprezenta-
cyjnych. W XVI wieku Kuroz-
węki stały się własnością Jana 
Lanckorońskiego. Nowi wła-
ściciele z biegiem czasu prze-
kształcili zamek, dążąc do 
ujednolicenia zabudowy wo-
kół dziedzińca. Po wyburzeniu 
części muru kurtynowego po-
wstał budynek narożny zwany 
Kurzą Nogą, a od południa do-
stawiono czworokątną bramę 
wspartą skośnymi skarpami. 
Następnie dążono do scalenia  
i ujednolicenia zabudowy wo-
kół czworobocznego dziedziń-
ca, wokół którego od strony  

zachodniej i północnej  dosta-

wiono arkadowe, dwukondy-

gnacyjne krużganki. W 1747 

roku zamek w Kurzwękach 

przeszedł w ręce generała 

wojsk polskich, Macieja Sołty-

ka, poślubił on bowiem Annę, 

wdowę po ostatnim właścicie-

lu Stanisławie Lanckorońskim. 

Za sprawą Sołtyka pomiędzy 

1768 a 1772 rokiem zamek 

przekształcony został w baro-

kowo-klasycystyczny pałac. 

Dawna wieża bramna została 

przebudowana w pałacowe 

skrzydło z salą balową na pię-

trze. Pięcioosiową fasadę od 

południa podzielono na wyso-

kości piętra z mezzaninem pi-

lastrami, a zwieńczono zaokrą-

glonym przyczółkiem oraz at-

tyką z kamiennymi wazonami. 

Budowlę przykryto dachami 

mansardowymi. Całość oto-

czono parkiem krajobrazo-

wym. Obecnie w dawnych 

zamkowych murach znajduje 

się hotel. 

Oprac. Redakcja 

Źródło: Gaworski Marek,  
Najpiękniejsze zamki, pałace  
i dwory w Polsce 

 

ZAMEK W KUROZWĘKACH 
województwo świętokrzyskie, powiat staszowski, gmina Staszów 
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W OBIEKTYWIE UCZNIÓW 

Fot. Kacper Dudzik 


