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Wydanie specjalne z okazji  

II SZKOLNEJ MAJÓWKI 

 

Dziś w numerze m.in.: 

-  aktualności z życia szkoły 

-  konkursowe zmagania 

-  u nas gotują i pieką najlepiej! 

-  letnie grillowanie 

-  kącik kibica 

-  plany na wakacje  

 

Dołącz do nas! Rekrutacja trwa.  

Zapytaj innych, nasza szkoła to dobry kierunek!



My i Praga 

  

 W maju odwiedziliśmy... Pragę. Szkoła dała nam możliwość, po raz 

kolejny, zwiedzić piękną stolicę europejskiego kraju. Autokar pełen 

wygód, zwiedzanie Pragi, miasta skalnego, pięknych jaskiń, ulic i uliczek 

czeskich to tylko część smaku, który nam zaproponowano. Po dwóch 

dniach wróciliśmy do domu, z zapowiedzią kierownik wycieczki - Eweliny 

Niewolak -Druchlińskiej, że za rok ruszamy do Paryża! Atmosfera na tej 

wycieczce była cudowna, a to za sprawą uczniów, kierownik, jak i pilota, 

kierowcy, mam, a także Anny Stefańskiej i Agnieszki Myszkiewicz - 

nauczycielkom z naszej szkoły.  

 

Pożegnaliśmy maturzystów 

 

 Każde zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowe. Do takich można 

zaliczyć i te, które odbyło się 27 kwietnia. Uczniowie klas 4 TI i 4 TŻTH 

pożegnali się z wychowawcami i nauczycielami, odbierając przy tym 

świadectwo ukończenia technikum. Wiele ciepłych i miłych słów można 

było usłyszeć z ust dyrekcji. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie 

pojawił się szkolny chór, który dwoma znanymi utworami pożegnał tych, 

którzy nie tak dawno występowali również na podobnych uroczystościach. 

Jednak wakacje nie trwały długo, bo już kilka dni później przyszła pora na 

egzamin dojrzałości. Przyszło im zweryfikować swoją wiedzę, którą 

nabywali i poszerzali przez wszystkie 4 lata. Na sam koniec pozostaje 

egzamin zawodowy, który składa się z dwóch części. Pisemnego i 

praktycznego. Przystępującym możemy życzyć połamania pióra!  
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I znowu najlepsze! 

 

 21 maja odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny w 

Pniewach pt. „Torty dla Mamy” w dwóch kategoriach – wytrawnej i 

słodkiej. Szkołę w Murowanej Goślinie, która odnosi sukcesy na polu 

gastronomicznym, reprezentowały dwie uczennice: Magdalena Wanecka, 

która przygotowała tort słodki oraz Andżelika Piechowiak –  tort 

wytrawny. Dziewczyny – uczennice technikum żywienia (kolejno: klasa II 

i III) do konkursu przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych -  

Izabela Starosta-Byczyńska i Danuta Borejsza-Wysocka. Jury pod 

przewodnictwem Krystiana Szopka – szefa kuchni hotelu Sheraton w 

Poznaniu, otrzymało od naszych dziewcząt torty zatytułowane 

„bursztynek” i „na łące”. Mimo wysokiej temperatury dziewczyny walczyły 

do końca o utrzymanie konsystencji, formy, o smak były spokojne. 

Bursztynek i wytrawny „łąkowiec” podbiły serca jurorów i obie przywiozły 

pierwsze miejsca! Gratulujemy! Dla Angeliki to kolejny sukces, dla Magdy 

pierwszy na takim szczeblu, ale jak obie zapowiadają – na pewno nie 

ostatni.     

 

  II Szkolna Majówka 

 

 Już  dziś, 31 maja, na szkolnym boisku odbędzie się druga edycja 

Szkolnej Majówki, która jest imprezą, podczas której uczniowie naszej 

szkoły prowadzą loterię fantową, zbierają pieniądze na schronisko, 

częstują gości własnoręcznie przygotowanymi potrawami. Czeka na 
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wszystkich wiele atrakcji. Impreza rozpocznie się o godz. 14. Oto ramowy 

program: 14.30 - występ zespołu Goślinianie, 15.00 - pokaz taneczny 

zespołu Roses ze Skoków, 15.30 - pokaz kulinarny naszych uczniów, 16.00 

- pokaz taneczny zespołu Hipolitki, 16.30 - występ zespołu wokalnego 

Sing Simile, 17.15 - występ zespołu tanecznego ONE Step, 18.00 - wystawa 

psów rasowych, 18.30 - występ grupy hip - hopowej, 19:00 występ 

młodzieży szkolnej. 

 

Organizatorzy przewidują także różne atrakcje takie jak: mini wesołe 

miasteczko, konkurencje sportowe, kolejka na szynach, zamki dmuchane. 

Na terenie boiska stoiska z produktami pszczelarskimi oraz ręcznie 

robionymi lizakami. Serdecznie zapraszamy, a relacja z majówki na 

stronie internetowej.  

      

Umowa podpisana 

13 maja na terenie naszej szkoły podpisano umowę między Zespołem 

Szkół w Bolechowie, który reprezentowała dyrektor Lidia Szymczak a 

firmą Solaris Bus&Coach oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Swarzędzu. Na 

tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć także przedstawiciela 

Powiatu Poznańskiego. Celem umowy jest „podniesienie jakości 

kształcenia i zwiększenie szans na rynku pracy”. Umowa ustala 

odpowiedzialność za kształcenie teoretyczne  i praktyczne. Jest to bardzo 

ważna umowa, która dotyczy dużej ilości uczniów z naszej szkoły.  Tych 

przyszłych również! 
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  Niecodzienna lekcja 

 

 Niecodzienna lekcja wychowawcza klasy II technikum żywienia 

odbyła się w minioną środę. Zwyciężczyni konkursu na najlepszy tort – 

Magdalena Wanecka przygotowała bowiem dla swojej klasy i 

wychowawczyni wyśmienitą niespodziankę. Uczta umysłowo – 

wychowawcza przekształciła się w ucztę zmysłu smaku, a to wszystko za 

sprawą kwaśnego, słodkiego, kruchego ale też mokrego ba – pysznego 

tortu o wdzięcznej nazwie bursztynek. Nie dziwota, że jurorzy konkursu, o 

którym mowa w innym miejscu, padli z zachwytu. My też. Czego się na tej 

lekcji nauczyliśmy? Oprócz wyczucia smaku oczywiście… Tego, że można 

cieszyć się ze sukcesów innych i zamiast zazdrościć, starać się osiągnąć 

swoje. Jesteśmy dumni, że Magda jest naszą koleżanką z klasy i 

wychowanką. To zaszczyt. (klasa II TŻ z wychowawczynią) 

       PS. Przepis w tym wydaniu "SM". 

         

Dzień wiosny 

 

Tradycyjnie już w naszej szkole świętowano dzień wiosny. Uczniowie w 

miły i przyjemny sposób powitali upragnioną porę roku. W ramach 

programu konkursy: historyczny i matematyczny, konkurs na najlepszy 

stroik wielkanocny, plakat i konkurs gastronomiczny. Poziom z każdym 

kolejnym rokiem wzrasta. Najlepsze prace z każdej konkurencji zostały 

ogłoszone podczas krótkiego apelu. Wszystko przebiegało w miłej i 

spontanicznej oprawie.          
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My na maratonie 

 

 26 kwietnia w Murowanej Goślinie odbył się MTB Marathon, który 

jest świętem rowerzystów. W tym roku udział w nim wzięła 10-cio 

osobowa grupa uczniów z Bolechowa i Murowanej Gośliny, wraz z 

nauczycielem wuefu Jarosławem Schraube, który swoją pasję rowerową 

już od paru lat "zaraża" uczniów. W imprezie tej uczestniczy ok. tysiąca 

rowerzystów z kraju i zagranicy. Nasi uczniowie w grupie ZS Bolechowo 

jechali na dystansie mini pokonując 28 km.Trasa była bardzo 

urozmaicona. Biegła w pięknym nadwarciańskim terenie, pełnym wiraży, 

pokonywania rzeczek i strumieni, podjazdów, zjazdów oraz  podbiegów z 

rowerami "na plecach". Na trasie, oprócz wywrotek, odnotowaliśmy 

szereg awarii rowerów, od przebitych opon i dętek po urwane części. 

Jedna z naszych zawodniczek  - Karolina - zajęła II miejsce w swojej 

kategorii i stanęła na podium. Na metę przybyliśmy ubłoceni, zmęczeni, 

lecz niezwykle szczęśliwi. 

 

 

Z grilla i nie tylko 

 Piękna wiosna, zaraz lato! Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 

szkolnego. Pożegnamy się z nauczycielami i rozpoczniemy kolejne 

wakacje. W tym wydaniu kącika kulinarnego ciekawe przepisy, które na 

pewno zostaną wykorzystane w ciepłe i upalne dni.   
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Wegetariański cheesburger z grilla 

Składniki na 2 cheesburgery: 

-krążek camemberta 

-pomidor 

-sałata roszponka 

-odrobina ketchupu 

-sól i pieprz 

-2 bułki 

Ser przecinamy wzdłuż na pół, tak abyśmy otrzymali dwa serowe krążki. 

Układamy ser na połowie bułki i część bułki z serem, przykrywamy drugą, 

wierzchnią częścią bułki, zawijamy w sreberko i grillujemy  ok. 10-15 

minut, aż ser zacznie się ciągnąć. 

Po przygotowaniu bułek z serem dokładamy plasterki pomidora, sałatę, 

doprawiamy i dekorujemy. 

 

Sałatka grill`owa 

Składniki:  

sałata lodowa 

1 ogórek świeży 

1 pęczek rzodkiewek 

1 pomidor 

1 dymka 

przyprawa typu Vegeta 

ocet winny 

2 łyżki oliwy 
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1 łyżeczka musztardy 

cukier 

Przygotowanie: 

1. Sałatę porwij na kawałki, a pozostałe warzywa pokrój na plasterki. 

2.Wymieszaj i polej dressingiem sporządzonym z oliwy, cukru, musztardy, 

octu winnego, vegety i rozgniecionego ząbka czosnku. 

3. Podawaj do mięs i ryby z grilla. 

 

 

Lemoniada... inaczej 

Składniki, 4 porcje:  

• 2 pomarańcze 

• 2 cytryny 

• 1 limonka lub dodatkowa cytryna 

• 4 łyżki cukru 

• 6 nasion kardamonu 

• gałązka mięty 

• 1 litr zimnej wody 

• kilka kostek lodu 

Przygotowanie: 

Pomarańcze, cytryny i limonkę dokładnie umyć. 1 pomarańczę i 1 cytrynę 

pokroić na półplasterki, włożyć do dzbanka, zasypać cukrem i wymieszać. 

Wstawić do lodówki. 

Nasiona kardamonu delikatnie rozgnieść i wyłuskać owoce, włożyć na 

rozgrzaną małą patelnię i podgrzewać przez około 1 minutę aż uwolnią 

swój aromat. Dodać do dzbanka z cytrusami, włożyć gałązkę mięty i 
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wymieszać. Wstawić do lodówki na minimum godzinę (można dłużej), od 

czasu do czasu można zamieszać i ugnieść końcem łyżki. 

Wlać zimną wodę do dzbanka, dodać sok wyciśnięty z drugiej 

pomarańczy, sok z cytryny i limonki i dokładnie wymieszać długą łyżką. 

Przed podaniem dodać kostki lodu 

 

Bursztynek Magdy 

Ciasto: 

 8 białek, 

 600g cukru pudru, 

 200g orzechy zmielone, 

 200g orzechy posiekane,  

2 łyżki mąki 

Wykonanie: białka ubić z cukrem pudrem, na końcu wymieszać z 

wszystkimi orzechami i mąką. Piec 30 min. 180 stopni. 

Krem: 

8 zółtek 

2 jaja 

200g cukru pudru  

szczypta soli, 

laska wanilii 

3 kostki masła  

Wykonanie: Masło utrzeć. Ubić żółtka i 2 całe jaja z cukrem pudrem + 

szczypta soli i wanilią na parze. Wystudzić, dodawać stopniowo do masła, 

miksując. 

Chutney: rabarbar, karmel. Sporządzić karmel, wrzucić pokorojony w 
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kostkę rabarbar, odparowywać. 

Przekładać: ciasto, chutney, krem i ciasto. Dekoracja - karmelizowane 

orzechy włoskie. 

Smacznego! 

 

Kącik Kibica 

 

 Przed nami ostatnie wydanie kącika kibica w roku szkolnym  

2013 - 2014. W ciągu tych kilku miesięcy w sporcie wydarzyło się wiele. 

Polska reprezentacja nie awansowała do Mistrzostw Świata w Brazylii, 

Kamil Stoch dwukrotnie doprowadzał nas do łez szczęścia, sensacyjna 

wygrana Zbyszka Bródki. Za nami także pasjonujące mecze w ramach Ligi 

Mistrzów. Finał rozegrany kilka dni temu był dramatyczny. 

Athletico Madryt już wpisywało się na karty historii, lecz Real Madryt te 

plany zatrzymał. Na początku Ramos, później Bale, Marcelo i na koniec 

Ronaldo. Jednak prawie przez godzinę spotkania to Athletico było bliższe 

zdobycia tytułu najlepszej drużyny klubowej. Piłka nożna jest dyscypliną 

często niesprawiedliwą - podkreślają komentatorzy. 

Trzeci puchar wzniósł Iker Casillas, jednak gdyby nie koledzy - nie 

zrobiłby tego. Liga Mistrzów zakończona, za kilkanaście dni mundial. 

Oczy całej piłkarskiej rodziny zwrócone będą na jedną arenę - Brazylię. To 

tam odbędą się XX Mistrzostwa Świata. Wszyscy trenerzy ogłosili już 

kadry. Teraz musimy czekać na pierwszy gwizdek, który już 12 czerwca. 

Mecze zapowiadają się ciekawie - już w pierwszym tygodniu mecz Niemcy 

- Portugalia.  
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Lecz największą uwagę kibiców zwraca spotkanie Hiszpania - Holandia. 

Rewanż za finał poprzednich mistrzostw wygranych przez drużynę Del 

Bosque. Na liście potencjalnych wygranych, oprócz obrońcy tytułu 

tradycyjnie: Niemcy, Argentyna, Holandia.  

Nie można zapomnieć o gospodarzu. Na rękach Neymara spoczął ciężar 

gry. Czy sobie poradzi? Wiele jest pytań, ale odpowiedzi już wkrótce. 

Mecze transmitowane w Telewizji Polskiej. 

 

 A na terenie naszej szkoły także wiele sportowych wydarzeń miało 

miejsce. Wielkim zainteresowaniem cieszy się nowa dyscyplina, którą 

uczniowie poznają podczas lekcji wychowania fizycznego. 

Frisbee - drużyna musi przenieść dysk w strefę punktową przeciwnika. Co 

warto dodać - ta gra jest bardzo widowiskowa. 

Nie ma jak to widzieć zawodnika, który wzbija się w powietrze, żeby 

chwycić talerz (to inna nazwa dysku). 

Sport ten z pozoru prosty jest jednak bardzo wyczerpujący. Mogli się o 

tym przekonać także uczniowie. 

Nauczyciele wychowania fizycznego urozmaicają zajęcia - wedle 

postanowień sportowego okrągłego stołu. 

 

 Kolejnym ważnym sportowym wydarzeniem będzie desant - walka z 

samym, powietrzem, wodą i lądem. 

Moc wrażeń, i spora dawka adrenaliny, ale przede wszystkim dobrej 

zabawy. Relacja z desantu na blogu pogromcy nudy - który też jest 

ważnym wydarzeniem jeśli chodzi o sport. 
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Ponieważ jest to ostatnie spotkanie na łamach kącika kibica - pragnę 

wszystkim życzyć sportowych wakacji. 

Nie tylko przed telewizorem, ale na świeżym powietrzu. Różnych gier 

zespołowych lub w gronie rodzinnym. 

Wspólnych wycieczek rowerowych, które oprócz, że poprawią kondycję 

fizyczną, to także dadzą nam możliwość obcowania z pięknym 

krajobrazem.

  /MJ/ 

Plany na wakacje 

 Przed nami dwa miesiące zasłużonego odpoczynku. Gdzie można się 

udać, by miło spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi? Pierwszą 

propozycją jest teren Puszczy Zielonka. Piękne widoki z odpowiednią 

pogodą zapewnią nam miłą wycieczkę - pieszą czy rowerową. Dla 

wszystkich rowerzystów będzie podróż po Szlaku Cysterskim, który 

umożliwia nam poznanie większej części miasta, ale i innych 

miejscowości. Dla tych, którzy zostaną domu mogą wyszumieć się na 

imprezach zorganizowanych w czasie wakacji. A oto kilka przykładów. Już 

28 czerwca festiwal muzyczny „Musica Sacra Musica Profana”. Następnie 

jest Przegląd Zespołów Śpiewaczych, a na koniec Jarmark Św. Jakuba.   

 

Bezpieczeństwo 

 Już za kilka dni rozpoczną się wakacje. Wszyscy będą cieszyć się z 

dwóch miesięcy przerwy w nauce i będą spędzać ten czas w różnych 
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miejscach: nad morzem, jeziorem, w górach, w różnych terenach leśnych, 

a także na rowerze. Chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Dla 

wszystkich, którzy wybierają się nad wodę kierujemy apel, by zawsze 

sprawdzali głębokość jeziora czy morza. Czasami jeden fałszywy ruch i 

nieszczęście gotowe. Kąpać należy się w obecności ratownika, bo nie każdy 

ma tyle umiejętności w pływaniu. Nigdy nie skaczemy na przysłowiową 

„główkę”, gdyż to może mieć nieodwracalne skutki. W lasach nie 

rozpalamy i nie zaprószamy ognia. Latem, kiedy temperatura powietrza 

jest duża i wilgotność powietrza spada, można w bardzo prosy sposób 

pożar, który nie dość, że zniszczy wiele pięknych terenów, to jeszcze 

będzie zagrażał zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się w lesie. 

Wielką ostrożnością należy wykazać się przy ukąszeniach różnych 

owadów. Czasami niewinne ukąszenie może spowodować różne alergie i 

problemy zdrowotne. Uwaga na kleszcze, na które bardzo łatwo można 

natrafić w czasie wakacji. Oczywiście są i takie osoby, które lubią spędzać 

czas na wycieczkach rowerowych. Co można radzić takim osobom? Po 

pierwsze przed każdą wycieczką należy sprawdzić sprzęt, którym chcemy 

się udać w podróż. Czy rower ma hamulce, czy ma sprawne oświetlenie i 

ogumienie. Warto też mieć ze sobą pompkę i dętkę, aby w razie awarii 

można było szybko i bezproblemowo usunąć powstały problem. Apteczka 

jest nieodłącznym elementem, którą musimy mieć zawsze, niezależnie czy 

jesteśmy nad morzem, w domu czy na rowerze.  
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Oferta edukacyjna 

Nasz szkoła proponuje naukę w następujących kierunkach:  

 

Technikum 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Będziecie mile zaskoczeni – czeka Was bowiem bardzo ciekawy 

program nauki, pod opieką doskonale wyszkolonych pedagogów, w 

nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej. Zawodowe 

kształcenie praktyczne obejmuje takie przedmioty jak: pracownia 

gastronomiczna, pracownia planowania żywienia i produkcji 

gastronomicznej, pracownia obsługi klienta. Będziecie mieli okazję 

uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, bankietach, przyjęciach itp. U 

nas naprawdę się dzieje i nie można się nudzić – w końcu to „szkoła ze 

smakiem”.  

technik hotelarstwa 

 Technik hotelarstwa znajdzie miejsca pracy: w obiektach bazy 

noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska, 

kwatery prywatne i inne), w obiektach bazy ruchomej (promy, statki, 

koleje, samoloty) a także w organach administracji samorządowej, 

zajmującej się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i 

stowarzyszeniach. Nauka w naszej szkole to możliwość udziału w 
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konkursach, olimpiadach i osiąganie w nich świetnych wyników, co daje 

możliwość, jak w przypadku naszych uczennic - odbycia praktyki w Atelier 

Amaro! 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 Oferujemy: zawody o profilu żywieniowym (kucharz, cukiernik, 

piekarz); zawody o profilu mechanicznym: (mechanik pojazdów 

samochodowych, monter mechatronik, blacharz samochody, lakiernik i 

inne), a także: blacharz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, fryzjer, 

kamieniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, tynkarz, 

ogrodnik, sprzedawca, rolnik, stolarz, ślusarz, krawiec, drukarz i inne. 

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

 To szansa dla absolwentów szkół zawodowych - nauka z szkole 

zaocznej trwa trzy lata i daje możliwość zdawania matury i ubiegania 

się o przyjęcie na studia wyższe. Już dziś pomyśl o swojej przyszłości i 

dalszym rozwoju. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, a nauka jest 

bezpłatna! 
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