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ZŁOTA ODZNAKA  

 Już w kwietniu będziemy świętować 67 lat działalności Pałacu 

Młodzieży. Jednym z najważniejszych momentów tych uroczystości jest 

wręczenie Złotej Odznaki.  

 Pierwsze Złote Odznaki zostały wręczone w 1958 roku. Z każdym 

rokiem do Klubu Złotej Odznaki przybywali nowi członkowie, którzy 

wciąż utrzymują stały kontakt z pałacem i często wracają tu jako          

instruktorzy lub też wielu z nich przyprowadza dziś do Pałacu swoje 

dzieci. 

 Od 2018 roku Pałac Młodzieży przyznaje trzy rodzaje odznaki: 

 Małą Odznakę Pałacu Młodzieży, 

 Złotą Odznakę Pałacu Młodzieży, 

 Honorową Odznakę Pałacu Młodzieży. 

 

Do zdobywania Małej Odznaki mogą przystąpić uczestnicy Pałacu   

Młodzieży, którzy są w wieku 10-14 lat i mają co najmniej dwuletni 

„staż pałacowy”. Uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat i mają co najmniej 

trzyletni „staż pałacowy” mogą ubiegać się o zdobycie Złotej Odznaki.  

 

Przedstawiamy listę kandydatów do Złotej Odznaki: 

1. Joanna Wachowicz - taniec 

2. Karina Szutka - taniec 

3. Mateusz  Jurczak - szermierka 

4. Tomasz Jurczak - szermierka 

5. Sylwia Gil - Małe musicale 

6. Victoria Grzywińska - malarstwo 

7. Matylda Kajzer - fitness 

8. Hanna Dymerska - gimnastyka artystyczna 

9. Zoe Marston - taniec jazz folk 

10. Joanna Nosal - żeglarstwo 

11. Zuzanna Kepal - żeglarstwo 
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Lista kandydatów do zdobycia Małej Odznaki: 

1. Magdalena Podlasik - taniec 

2. Wiktoria Wajo - gimnastyka artystyczna 

3. Lena Buczyńska - gimnastyka artystyczna 

4. Ignacy Stępiński - modelarstwo  

5. Lena Skolarska - taniec jazz 

6. Julia Świecka - taniec jazz 

7. Antonina Kowalska  - taniec jazz 

 

Nasi kandydaci przygotowywali specjalne projekty, których              

podsumowanie nastąpi w marcu.  
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 Ten rok realizujemy pod hasłem „Kolorowy Pałac”. Każdej            

z naszych pracowni został przypisany określony kolor. Dziś             

przedstawiamy Wam znaczenie kolejnych  kolorów: zielonego, żółtego 

i niebieskiego.  

 

 

Pracownia Sportu i Rekreacji – kolor zielony. 

 
Kolor zielony od zawsze jest utożsamiany z naturą i przyrodą. Zielony 

oznacza wzrost, odrodzenie. W krajach muzułmańskich, jest to święty 

kolor a w Irlandii oznacza on szczęście. 

W dzisiejszych czasach zielony symbolizuję ekologię i dbanie                 

o otaczającą nas przyrodę. Przebywanie wśród zieleni uspokaja               

i regeneruje siły witalne dla tego często w obiektach takich jak szpital 

czy szkoła ściany pomalowane są w kolorze zielonym. 

Osoby których ulubionym kolorem jest zielony to najczęściej osoby     

towarzyskie i przyjazne, bezkonfliktowe i ceniące sobie spokój.  

 

Pracownia Tańca – kolor żółty.  

 

Żółty, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze 

i najbardziej znane to m.in. cytrynowy, kanarkowy, waniliowy,             

pastelowy, bananowy czy słoneczny. Słońce to właśnie pierwsze          

skojarzenie, które przychodzi nam na myśl gdy mowa o tym kolorze. 

Wielka, żółta, ognista kula, wysyłająca ciepłe promienie słoneczne,    

które przyjemnie ogrzewają naszą twarz i dostarczają potężną dawkę   

witaminy D.  

Żółty to nie tylko kolor słońca, ale również kolor złota. Był czczony 

przez Majów oraz Egipcjan z racji tych właśnie skojarzeń.                     

W późniejszych czasach był kolorem matek oraz kobiet zamężnych 

i miał wzbudzać szacunek do nich.  

KOLOROWY PAŁAC  
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Z racji pozytywnych skojarzeń, barwa ta jest często wykorzystywana 

w reklamie. Wiele biur podróży lub portali internetowych związanych 

z turystyką wykorzystuje żółty kolor np. w logotypach, banerach lub      

innych elementach widocznych dla klienta, właśnie z powodu skojarzeń 

ze słońcem. Również w branży jubilerskiej jest często wykorzystywanym 

kolorem, jednakże już w bardziej stonowanym odcieniu, nawiązując do 

skojarzeń ze złotem. Z racji tego, że kolor żółty jest zazwyczaj jaskrawy 

i dobrze zauważalny, jest idealny, aby zwrócić uwagę każdej osoby      

znajdującej się w pobliżu. Dobrym przykładem mogą być nowojorskie 

taksówki, które są łatwo zauważalne na zatłoczonych ulicach lub           

kamizelki odblaskowe używane w wielu branżach, gdzie BHP odgrywa 

rolę pierwszoplanową. 

 

 

Pracownia Informatyki i Nauki – kolor niebieski.  

 

Niebieski to kolor natury, wody i nieba – rzadko występuje on w owocach 

i warzywach. Ciemniejsze odcienie niebieskiego oznaczają zaufanie,   

godność, inteligencje. Jasne odcienie oznaczają czystość, niezawodność, 

chłód, pokój, nieskończoność. 

Ludzie wybierający kolor niebieski są usposobieni w takie cechy jak    

spostrzegawczość, analityczność, twórczość oraz dużą wyobraźnię.      

Ponadto pobudza ich sztuka, muzyka i literatura. Lubią czytać a także 

tworzyć. Przy rozwiązaniu różnych problemów odznaczają się niezwykłą 

przenikliwością i praktycznością. 

Kolor niebieski jest najczęściej wybierany jako ulubiony kolor. Około 

53% flag na świecie zawiera kolor niebieski lub jego odcienie. Niebieski 

to kolor najczęściej wykorzystywany w identyfikacji wizualnej. 

 

 

Źródło: www.wszystkiesymbole.pl 
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KIM BĘDĘ... 

       Nie każdy młody człowiek od razu wie, jaki zawód chce               

wykonywać w przyszłości. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bowiem 

jest to poważna decyzja, której nie można podjąć pochopnie. Wybór 

ścieżki zawodowej wymaga przeanalizowania kilku istotnych kwestii             

związanych z własnymi predyspozycjami, umiejętnościami                      

i zainteresowaniami.  

 W tym numerze Panoramy przedstawiamy pierwszą propozycję    

zawodu - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  

 
Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym            

specjalizację w zakresie: 

 energetyki wodnej,  

 energetyki wiatrowej,  

 energetyki geotermalnej, 

 energetyki wodorowej.  

 
Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł     

energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można 

stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI. 
 

Zadania zawodowe: 
 organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem          

instalacji systemów energetyki odnawialnej; 

 montaż i demontaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; 
 kontrolowanie pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki      

odnawialnej; 
 wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji        

systemów energetyki odnawialnej. 

  

Gdzie do pracy? 
Tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej umożliwi 

absolwentom podjęcie pracy na terenie całego kraju w firmach            

specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej,                       
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klimatyzacyjnej, czy firmach konsultingowych i doradczych: 
 w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności 

sieci energii odnawialnej, 

 w elektrowniach, 
 w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się 

odnawialnymi źródłami energii, 
 w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających 

energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne). 
 

Wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność 

usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na       

biomasę. 

 

 
Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami          

energetyki sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy.  

 
Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna       

systemów energetyki odnawialnej, a także względy ekologiczne      

wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej dają dobre 

perspektywy pracy dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
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WARTO PRZECZYTAĆ 

„Linnea w ogrodzie Moneta” 

 

tekst: Christina Björk  

ilustracje: Lena Anderson  

 

Czytelnik tej książki ma możliwość wyruszyć wraz 

z głównymi bohaterami: małą dziewczynką Linneą 

i jej sąsiadem, emerytowanym ogrodnikiem Panem 

Blomkvistem, w podróż do Francji. Ta wyprawa 

stwarza okazję do poznania historii  jednego 

z najsłynniejszych malarzy impresjonistów, Claude 

Moneta. Podróż śladami artysty rozpoczyna się 

w paryskim muzeum Marmottan, gdzie można     

podziwiać prace także innych twórców                 

impresjonizmu np. Pissarra,    Renoira, Sisley’a.  

W dalszej części książki bohaterowie odwiedzają 

Giverny, by sprawdzić, czy ogród i  staw, nadal 

sprawiają tak wspaniałe wrażenie jak na obrazach Moneta, podziwianych 

w muzeum i albumach. W czasie wyprawy do Francji Linnea ma        

również możliwość spotkania z Jean-Marie Toulgouatem – przyrodnim 

prawnukiem Moneta. 

 Czytelnicy książki  wraz z bohaterami książki poszerzają swoją 

wiedzę z  historii sztuki, przyrody, poznają ciekawostki dotyczące        

Paryża, rodziny Moneta a także wymowę pojawiających się w tekście             

francuskich słów. 

 

https://www.zakamarki.pl/autorzy/christina-bjork/
https://www.zakamarki.pl/ilustratorzy/lena-anderson/
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„Cecylka Knedelek i Wielkanoc” 

 

Autor: Joanna Krzyżanek 

Ilustracje: Marcin Ciseł 

 

Książka opowiada o przygodach Cecylki        

Knedelek i jej przyjaciółki gąski Walerii.         

Bohaterki opowieści mieszkają przy ulicy         

Naleśnikowej 5 w Starym Knedelkowie. Właśnie 

nadchodzą święta wielkanocne i  mieszkańcy   

tego niewielkiego miasteczka przygotowują   

smakowite potrawy i dekoracje. Nawet kotka  

Bazylia nie może doczekać się Wielkanocy,       

jedynie Waleria nie ma zamiaru uczestniczyć                      

w przedświątecznej krzątaninie. Czy gąska      

jednak zmieni zdanie i poczuje radość oraz  magię tych wiosennych 

świąt można dowiedzieć się po przeczytaniu pierwszej części książki. 
 W drugiej części tego wydawnictwa młody czytelnik znajdzie 

książkę kucharską. Zawiera ona nieskomplikowane przepisy na dania, 

które powinny pojawić się na wielkanocnym śniadaniu. Wszystkie etapy 

przygotowania potrawy zostały zilustrowane i opisane krok po kroku, 

a gotowe danie przedstawiona na zdjęciu. 
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WIELKANOCNE ZWYCZAJE 

 Zwyczaje wielkanocne różnią się w zależności od zakątka na     

świecie. Niektóre z nich mogą nam się wydać dziwne, każdy jednak jest 

zakorzeniony w tradycji danego kraju. Przygotowaliśmy dla Was         

zestawienie najciekawszych i najbardziej oryginalnych zwyczajów    

wielkanocnych z całego świata. 
 

W USA ciekawym zwyczajem jest noszenie ogromnych, świątecznie 

udekorowanych kapeluszy. Co roku kobiety i dzieci stają do konkursów, 

w których wybiera się najpiękniej udekorowane świąteczne nakrycie  

głowy. Na barwnych kapeluszach pojawiają się jajka, króliki, kurczaki 

i wiele innych ozdób. 

 

Do Australii dotarł popularny m.in. we Francji zwyczaj ukrywania 

w ogrodzie czekoladowych jajek dla dzieci. Wielkanocny konkurs      

wygrywa to dziecko, które znajdzie najwięcej jajek. Po zrealizowaniu 

kampanii jajka, kiedyś podrzucane przez wielkanocnego królika, teraz 

ukrywane są w ogrodzie przez Wielkoucha Króliczego. 
 

Wielkanoc w Meksyku to najbardziej wyczekiwane święto! Świąteczne 

obchody trwają aż 14 dni, w czasie których Meksykanie uczestniczą 

w religijnych nabożeństwach, ale również bawią się na ulicach miast. 

Najhuczniej obchodzi się Niedzielę Wielkanocną. W wielkiej fieście 

uczestniczą tłumy ludzi! Możemy podziwiać pokazy sztucznych ogni, 

a Meksykanie tańczą, ucztują na świeżym powietrzu, a nawet bawią się 

w wesołym miasteczku. Zabawa trwa do białego rana! 
 

Norwegia słynie z dobrych kryminałów, które mają swoją rolę nawet 

w obchodach Wielkanocnych Świąt. W tym czasie pojawiają się            

w księgarniach specjalne kryminały, nazwane z okazji Wielkiej Nocy 

„Paskekrim”. W czasie Świąt można zakupić je w specjalnych pakietach, 

wersjach kieszonkowych lub w promocyjnej cenie. Najlepsze cytaty 

z tych fascynujących powieści umieszczane są nawet na kartonach 

z mlekiem! 

Zwyczaje wielkanocne w Niemczech to przede wszystkim,                  

kultywowany od wieków, „Ostereierbaum”, czyli przystrajanie drzewek 

http://podroze.se.pl/swiat/ameryka-polnocna/usa/
http://podroze.se.pl/swiat/europa/francja/
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kolorowymi jajkami. W formie pisanek lub wydmuszek. Dekoruje się 

także same gałązki z zielonymi listkami, które później umieszcza się 

w wazonach. Takie świąteczne ozdoby stawia się w domu, w ogrodzie 

lub na balkonie. 

 

W wielu krajach świętowanie przenosi się na ulicę. Organizowane są 

uroczyste procesje. W Hiszpanii takie pochody mają miejsce przez cały 

okres trwania Wielkiego Tygodnia, podczas których członkowie bractw 

(ubrani w charakterystyczne stroje – białe szaty ze stożkowatym         

kapturem zakrywającym całą twarz) niosą pięknie zdobione platformy, 

zwane pasos, obrazujące wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem 

Jezusa.  

 

Podobny zwyczaj panuje w Gwatemali, gdzie również pojawiają się    

orszaki z platformami. Mieszkańcy, niektórych miast na to wydarzenie 

przygotowują specjalne, kolorowe dywany na ulicach. Wykonane są 

przede wszystkim z piasku, kwiatów, owoców i bibułek. Do pracy       

zaangażowane są całe rodziny, aby stworzyć te niecodzienne dzieła 

sztuki, które przed procesją zachwycają uczestników, a w trakcie         

pochodu zostają po prostu rozdeptane 

 

Wielbicieli potraw przygotowanych z jajek z pewnością zainteresuje 

ciekawy zwyczaj kultywowany we francuskiej miejscowości Haux. 

Podczas Świąt Wielkanocnych w centrum miasteczka odbywa się 

wspólne gotowanie gigantycznego omletu. Na specjalnie stworzonej, 

ogromnej patelni ląduje 5000 jaj. Nad procesem przygotowania posiłku, 

który trwa nawet do 2 godzin, czuwa kilku kucharzy. Tak przyrządzoną 

potrawą może najeść się do syta około 1000 osób. 

 

Źródło: www.podroze.se.pl 
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ZRÓB TO SAM 

WIELKANOCNA  PISANKA-ZAWIESZKA 

( technika scrabookingu) 

 

 

Do przygotowania dekoracji potrzebne będą: 

 

- biała kartka A4 lub A3 (blok techniczny, karton) 

- kolorowy papier we wzory (blok do scrapbookingu) 

- ołówek, klej, nożyczki, linijka 

- piórka, naklejki, guziki, koraliki 

-wstążka 

 

Przygotowanie: 

1. Na białej kartce w wybranym formacie rysujemy kształt pisanki,    

który następnie dokładnie wycinamy. 

2. Z papieru o różnych wzorach ale spójnych kolorystycznie wycinamy 

paski różnej szerokości. Dopasowujemy je do kształtu jajka                    

i przyklejamy. 

3. Na koniec ozdabiamy pisankę piórkami, naklejkami lub guzikami 

i przygotowujemy pętelkę do zawieszenia. 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI 

 

W marcu obchodzimy kilka świąt związanych z książkami. Nie każdy 

o tym wie. 

1 marca to Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy - trochę   

zapomniany w czasach pandemii. 3 marca obchodzony jest jako         

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek, natomiast 21 marca            

świętujemy Międzynarodowy Dzień Poezji.  

Ciekawa jest też inicjatywa obchodzenia Tygodnia Książki                 

Elektronicznej. W tym roku przypada on między 6 a 13 marca.             

Zapoczątkowała go Rita Toews w 2004 roku, by promować                      

i popularyzować e-czytanie. Jak w przypadku każdej inicjatywy, tak          

i tutaj słychać głosy krytyki.  Wiemy przecież, że: 

- książka elektroniczna nie pachnie, nie ma duszy, 

- zwykle nie ma atrakcyjnych, kolorowych ilustracji oraz pięknej okładki, 

- nie wszystkie książki są wydane w postaci e-booków, 

- e-booki to kolejne urządzenia, które trzeba ładować (zaraz po              

telefonach, słuchawkach, głośnikach, laptopach…). 

Ale trzeba przyznać, że e-książki i e-czasopisma maja coraz więcej    

zwolenników, o czym świadczy chociażby rosnąca liczba czytników oraz 

spore zbiory e-publikacji w bibliotekach. E-book jest też bardzo          

wygodny w użyciu, np. podczas podróży. Jeśli ktokolwiek czytał książkę 

gabarytów Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk lub próbował zmagać się 

z formatem Rzeczpospolitej- wie o czym piszę. W związku z używaniem 

e-booków maleje znaczenie problemu związanego z czytaniem podczas 

podróży. Po pierwsze - możemy zabrać ze  sobą wiele książek bez       

obawy, że braknie nam czegoś do czytania, po drugie - zajmie nam to 

o wiele mniej miejsca i nie będziemy stresować się nadbagażem.           

W zasadzie tutaj znika też kolejna bariera - czasu i przestrzeni. E-booki 

możemy (do)kupić/wypożyczyć o dowolnej porze dnia i nocy.               

W przypadku zakupów w księgarni także cena jest zwykle niższa niż 

w przypadku książki tradycyjnej. 
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Wartość e-publikacji doceniliśmy także podczas pandemii. E-książki        

i e-czasopisma ratowały nas w chwilach, gdy biblioteki i księgarnie były 

zamknięte (tak, był taki czas), a nam bardzo brakowało czegoś, na co 

moglibyśmy przekierować nasze rozważania, albo - nie zadbaliśmy         

o wyposażenie się w niezbędne książki, np. lektury szkolne. 

Zdania na temat e-booków są podzielone. I bardzo dobrze! Prowokuje to 

bowiem dyskusje o książkach i ich miejscu w naszym życiu. Jeśli komuś 

bardziej odpowiada forma cyfrowa- niech z niej korzysta. Jeżeli zaś nie 

wyobrażamy sobie życia bez papierowej książki - zapraszamy do          

bibliotek i księgarń. Nieustannie czekamy i jesteśmy gotowi pomóc!  

Jest też opcja środka - korzystanie zarówno z jednych, jak i drugich 

form. Czwartej ewentualności nie polecam, ale więcej mogą o tym      

powiedzieć tylko ludzie, którzy nie czytają w ogóle, a los książek jest im 

zupełnie obojętny. 
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Pałacu Młodzieży 

przeprowadzona została akcja mająca na celu rozwijać w naszych 

uczestnikach umiejętności bezpiecznego korzystania z nowoczesnych 

technologii. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali rebusy        

tematyczne oraz wzięli udział w burzy mózgów, dzięki której powstały 

3 plansze. Pierwsza dotyczyła korzyści płynących z używania Internetu, 

np. edukacja, dostęp do informacji, rozrywka, itp. – nie będziemy ich tu 

wszystkich wymieniać, ponieważ dobrze je znacie. Kolejne dwie     

plansze związane były z  zagrożeniami płynącymi z nieumiejętnego   

korzystania z Internetu oraz z formami spędzania czasu wolnego bez 

używania Internetu, smartfonów, komputerów itp.  

 

Poniżej prezentujemy ciekawe odpowiedzi naszych uczestników.  
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Śmietankowe babeczki czyli mieszkanki wielkanocnego koszyka 

 

(przepis pochodzi z książki  

Cecylka Knedelek i Wielkanoc Joanny Krzyżanek) 

 

Przygotuj: 
 pół kubka mąki pszennej, pół kubka mąki ziemniaczanej, 4 jajka, 

 pół kubka majonezu, szklanka cukru pudru, czubata łyżeczka 

proszku do pieczenia, olejek śmietankowy,  

 tłuszcz i bułkę tartą do wysmarowania i wysypania foremek. 

 

Przygotowanie: 

1. Jajka umyj starannie pod bieżącą wodą. Żółtka wbij do misy      

miksera, białka umieść w garnku. Do żółtek dodaj cukier puder 

i utrzyj wszystko na gładką masę. 

2. Następnie dodaj majonez oraz olejek śmietankowy i zmiksuj       

zawartość garnka. Później przesiej mąkę pszenną i ziemniaczaną 

oraz proszek do pieczenia i połącz je z masą, a następnie miksuj 

przez kilka minut. 

3. Ubij białka na sztywną pianę. Dodaj je do ciasta i wszystko          

delikatnie wymieszaj drewnianą łyżką. 

4. Przełóż ciasto do wysmarowanych i wysypanych bułką tartą          

foremek. Włóż je na około 15 minut do piekarnika nagrzanego do 

180 stopni. Kiedy babeczki upieką się i wystygną, wyjmij je            

z foremek. 

5. Babeczki możesz ozdobić cukrem pudrem, cytrynowym lukrem 

i kolorowymi jajeczkami z cukru. 

 

Smacznego!!! 

DO STOŁU PODANO  
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 Z SZUFLADY  

 Marzec, wiosną zimę goni 

  - już szykuje się Marzanna 

  sroga, zimna, mroźna Panna. 

  By pożegnać progi zimy 

  brzydkiej, bielą przeplatanej 

  trochę jakby zapomnianej. 

 

  Główki kwiatków już wychodzą, 

  barwą swoją wraz z wiosną przychodzą. 

 

  A tu z wiosną święta idą wielkanocne 

  - śmigus - dyngus, lukrowy baranek 

  i stos kolorowych pisanek. 

 

  I w tym wszystkim króliczek z czekolady 

  za którym drepce z podniesionym pióropuszem 

  blado żółty kurczaczek z animuszem. 

                                                                                 Pani Doris 
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ODCZYTAJ Z LABIRYNTU TREŚĆ  

PRZYSŁOWIA. 

Rozwiązanie prześlij pod adres:  

biblioteka@pm.waw.pl do 26 marca.  

Redakcja, skład  

i oprawa graficzna: 

Julita Pniewska, 

Monika Kołodziejska, 

Aneta Pałczyńska, Beata Kalita, 

Pani Doris. 




