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W świątecznym 
wydaniu: 
- aktualności z życia szkoły 

- jakie drzewko na choinkę? 

- kącik kulinarny z uczniowskimi 

przysmakami... 

- coś dla ducha, czyli "trochę kultury!" 

- mamy Nauczyciela na Medal! 

Czytelnikom, Dyrekcji, 
Nauczycielom, Pracownikom 

Szkoły, Uczniom, Mieszkańcom 
Murowanej Gośliny oraz okolic 

życzymy mroźnej aury, która tworzy klimat, 
dobrego zdrowia, które pozwala się cieszyć 
świętami, pięknie nakrytego stołu, ze 
smacznymi potrawami, które karmią 
wszystkie zmysły, poczucia wspólnoty, które 
zawsze znajdziecie w Naszej Szkole! 
        Do Siego Roku! 

 

Redakcja "Sukcesu Murowanego" 
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Aktualności 

   Na medal! 

            24 listopada br. ogłoszono wyniki plebiscytu Głosu 

Wielkopolskiego "Nauczyciel na medal", w którym brał udział nauczyciel z 

ZS im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - Zbigniew Wojczak. 

Po zdobyciu I miejsca w etapie powiatowym, nasz nauczyciel dzielnie 

rywalizował (za pomocą głosów) w etapie wojewódzkim, w którym udało 

się osiągnąć VIII miejsce, oznaczało to, że pan Zbigniew znalazł się w 

pierwszej dziesiątce. Jest to niezwykły powód do dumy, biorąc pod uwagę 

liczbę uczestników plebiscytu. Co prawda nie tylko uczniowie wspierali 

pana Zbigniewa, lecz to oni mają zaszczyt z nim współpracować. Patrząc z 

perspektywy ucznia Zbigniew Wojczak zasługuje w 100% na tytuł 

"nauczyciela na medal" nie ze względu na jego zawód, lecz podejście do 

niego. Nie traktuje szkoły jak miejsca pracy, ale jako swoją pasję, którą 

cały czas rozwija. Za to bardzo dziękujemy i jesteśmy z Pana dumni! 

 

Boże Narodzenie za pasem... 

... każdy myśli  o tym, co znajdzie się na jego świątecznym stole. W tym 

przedświątecznym czasie, kilkoro uczniów z naszej szkoły z klasy 2 TŻ i 3 

TŻ miało możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych o 

tematyce świątecznej. Warsztaty prowadził Krystian Szopka – znakomity 

kucharz – executive chef w restauracji Piano Bar. Pod jego czujnym okiem 

nasi uczniowie przygotowali dania na wigilijny stół, m.in. krem rybny, 

barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami podane z sosem 
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borowikowym, pierogi z kaczki, filet z karpia po wielkopolsku podany na 

kapuście z grochem i grzybami. Uczniom towarzyszyły nauczycielki - 

Danuta Borejsza-Wysocka oraz Agnieszka Ludwiszewska. 

 

Para naszych uczniów... 

... Judyta Gronowska i Paweł Stocki wzięli udział w organizowanym 1 

grudnia konkursie recytatorskim poświęconym światom tworzonym przez 

Leśmiana i Schulza. Święto poezji i prozy odbyło się w naszym 

bolechowskim budynku - oceniało jury w składzie – J. Zimniak, A. Bejma, 

W. Woda. Poziom konkursu był wysoki i to głównie za sprawą trudności, 

jakie sprawia opanowanie myśli Schulza. Judyta i Paweł zaprezentowali 

kolejno Pierwszą schadzkę i Powieść o rozumnej dziewczynie Leśmiana 

oraz fragmenty Manekinów i Ulicy Krokodyli Schulza. Podium okazało 

się zbyt wysokie, ale w przyszłym roku doskoczymy – obiecali zgodnie! 

Opiekunem recytatorskich talentów była Anna Stefańska. 

 

W ramach projektu językowego... 

... „Inkubator Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Ewę Wysocką, 

odbyły się następujące warsztaty językowe dla uczniów Zespołu Szkół w 

Bolechowie: 

– 23 listopada miało miejsce spotkanie w restauracji „Kasztel u Gostla”, 

gdzie podróżnik, Jędrzej Łukowski prowadził prelekcję o Australii, 

przybliżając kulturę i tradycję tego kraju. 

– 1 grudnia odbyły się warsztaty językowe w budynkach obu szkół. 

Gościliśmy wtedy Roberta Kippena z Anglii, który przeprowadził lekcje w 
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języku angielskim o tradycjach świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej 

Brytanii, 

– 4 grudnia w szkole w Murowanej Goślinie Agnieszka Kucharczyk, 

pochodząca z Kambodży, przedstawiła uczniom prezentację w j. 

angielskim o swoim kraju. 

 

W świątecznym klimacie 

 
Skąd wziął się zwyczaj ubierania choinki? 

 
             W wieku kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za 

symbol życia i odrodzenia. Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się 

w XVI wieku. Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano 

drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami. Wielkim 

zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie 

świat w domowym zaciszu. Choinki szybko stały się popularne w 

protestanckich Niemczech. Nieco później obyczaj ten przejął Kościół 

katolicki, rozpowszechniając go w krajach Europy Północnej i Środkowej. 

W XIX w. choinka pojawiła się w Anglii i Francji, a potem w krajach 

Europy Południowej. Stała się w Europie najbardziej rozpoznawalnym 

symbolem świąt Bożego Narodzenia. Do Polski zwyczaj ten przynieśli 

niemieccy protestanci na przełomie XVIII i XIX wieku. Na początku 

choinki pojawiały się tylko w miastach, a później przeniosło się to na wieś, 

wypierając tradycyjną polską ozdobę jaką była podłaźniczka, czy jemioła.  

  

Zwyczaje wigilijne 
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Siano pod obrusem –  ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z czasów 

pogańskich i ma związek z dawnym świętem agrarnym. Jak nakazuje 

tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje to narodzenie 

Jezusa w ubóstwie. 

 

Pierwsza gwiazdka– tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się 

wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do 

Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą według 

Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.  

 

Wspólna modlitwa– kolację wigilijną, w polskiej tradycji, rozpoczyna 

modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza lub Łukasza, 

dotyczącego narodzin Jezusa. 

 

Opłatek – przełamanie opłatka ze 

wszystkimi uczestnikami wieczerzy 

wigilijnej jest jej centralnym punktem. Gest 

ten symbolizuje wzajemne poświecenie się 

jednych dla drugich i chęć dzielenia się z 

bliskimi owocami swojej codziennej pracy. Dzielenie się opłatkiem ma w 

zamyśle zbliżać i łączyć ludzi. Dawniej opłatki były wypiekane na 

plebaniach, w klasztorach, i roznoszone po domach. Opłatek jest 

pozostałością, śladem eulogii starochrześcijańskich (chleba ofiarnego, 

który składano na ołtarzu w czasie przygotowania darów 

eucharystycznych).  
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Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni ustawia dodatkowe 

nakrycie, jedno więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono 

symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. To także wyraz 

pamięci o naszych bliskich, którzy są nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć 

na wieczerzę np. zza granicy. Puste nakrycie wyraża także pamięć o 

członku rodziny, który zmarł. 

 

Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw 

wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się 

wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Spróbowanie 

każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze polskie 

potrawy to czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod 

różnymi postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak, kompot 

z suszonych owoców.   

 

Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera 

się ją w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców: 

Adama i Ewę. Przypomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu 

rodzaju ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, 

którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast składanie prezentów 

(darów) pod choinką, jest naśladowaniem dobroci. 

 

Wspólne kolędowanie – radosne 

śpiewy, w które zaangażowani są 

wszyscy uczestnicy wieczerzy wigilijnej. 

Tradycja już niestety coraz rzadziej 



Sukces Murowany                                                                                                       Boże Narodzenie 2017 

7 

 

praktykowana, a szkoda, ponieważ świąteczne muzykowanie nie tylko 

wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też pomaga rozwijać w 

sobie poczucie harmonii i wyrażać emocje. 

Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia zwanej 

„szopką”, lub chociaż samego żłobka z sianem i leżącą w nim figurką 

Dzieciątka, sięga XIII. wieku. Pozwala wyobrazić sobie miejsce narodzenia 

Jezusa. 

 

Choinka - póki czas! 
 

 
                  Chyba nikt dziś nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia 

bez przystrojonego drzewa. Aż trudno uwierzyć, że zwyczaj ubierania 

choinki rozpowszechnił się dopiero około dwieście lat temu. Świerk, jodła 

czy sosna? To pytanie zadajemy sobie co roku. Warto dobrze zastanowić 

się nad wyborem odpowiedniego drzewka, gdyż znacznie różnią się one 

między sobą wyglądem, zasadami pielęgnacji i ceną. 

 

Świerk pospolity i kłujący 

 

              Najczęściej wybieranym drzewkiem na choinkę jest świerk - 

zarówno świerk pospolity (Picea abies), jak i świerk kłujący (Picea 

pungens), choć znacznie droższy. Wiąże się to z długa tradycją, przystępną 

cena, stożkowym pokrojem, a przede wszystkim z intensywnym 

żywicznym zapachem świerkowych igieł. Niestety świerk pospolity gubi 

igły już od pierwszej minuty po przyniesieniu do domu, a po kilku 

tygodniach zrzuca je wszystkie. Świerk kłujący postoi w mieszkaniu nieco 
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dłużej, jednak należy uważać na jego igły, bo jak mówi nazwa rośliny - są 

bardzo kłujące. 

 

Jodła kaukaska 

 

           Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) należy do tzn. 

ekskluzywnych choinek. Świadczy o tym przede wszystkim jej cena (jest to 

najdroższe drzewko). Jodła w mieszkaniu może ona wytrzymać nawet dwa 

miesiące, a igły nie będą się sypać. Niestety gałązki jodły nie pachną. 

 

Sosna pospolita 

              Sosna pospolita (Pinus silvestris) nie jest często wybierana na 

choinkę ze względu na rzadkie igły. Jej największym atutem jest 

atrakcyjna cena oraz żywiczny zapach igieł, które długo utrzymują się na 

gałązkach. 

 

Biblijnie o Bożym Narodzeniu 
 

                 Biblia nie podaje dużo informacji o Bożym Narodzeniu. 

Rzeczywiście - ani razu nie pojawia się data narodzin Jezusa. Księga ta 

wspomina tylko dwie osoby obchodzące urodziny, jednak były one 

poganami, a ich przyjęcia urodzinowe nie były pokazane w pozytywnym 

świetle. Ani apostołowie, ani inni naśladowcy nie obchodzili Bożego 

Narodzenia. Gdyby Jezus im to nakazał, z całą pewnością robiliby to. 

Ponad to świętowanie urodzin nie było akceptowane przez pierwszych 

chrześcijan.  
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Dużo zwyczajów bożonarodzeniowych wywodzi się z pogańskich 

zabobonów. W prawdzie niektóre z nich mogą łamać biblijne zakazy np. 

dekorowanie choinki, wywoływanie zmarłych, czy objadanie się 

dwunastoma potrawami. Wydarzeniem które zostało bardziej 

upamiętnione w Piśmie świętym jest śmierć Jezusa. Podsumowując Biblia 

nie nakazuje nam celebracji świąt Bożego Narodzenia. 

 

Boże Narodzenie - historia a Biblia 
 
     Boże Narodzenie to święto, które 

upamiętnia w kulturze chrześcijańskiej 

narodziny Jezusa, syna Boga. Przez dwa 

tysiące lat, które minęły od tego 

wydarzenia, okoliczności przyjścia na świat 

Chrystusa rozmyły się i powstały 

rozbieżności między historią a Biblią. 

Jednym z najbardziej dyskusyjnych 

tematów jest data narodzin zbawiciela ludzkości. Powszechnie znany 25 

grudnia, według różnych teorii, został np. symbolicznie przyjęty od dnia 

przesilenia zimowego, historycy starożytnego chrześcijaństwa uważają 

natomiast, że data ta jest konsekwencją wspomnienia w apokryfach 

Nowego Testamentu o poczęciu Chrystusa dnia 25 marca. Brak również w 

źródłach historycznych wzmianek o niezwykłych wydarzeniach 

astronomicznych, jak zadziwiająca wędrówka gwiazdy - nazywanej 

Gwiazdą Betlejemską - od której pochodzi współczesny zwyczaj czekania 

na pierwszą gwiazdę. Często podawane w wątpliwość jest również miejsce 

narodzin Jezusa - szopka, stajenka. Według Biblii, Maryja była zmuszona 
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do porodu w żłobku, ponieważ odmówiono jej gościny. Krytycy zauważają, 

że noc, w zimnej i brudnej szopce ze zwierzętami to niezbyt odpowiednie 

warunki dla noworodka.  

Trochę kultury! 

 

Książki i filmy na świąteczny czas 
 
Listy do M.3  (film) -  Losy kilkorga bohaterów, ponownie przeplatają 

się w  Wigilię Bożego Narodzenia. Film przedstawi historię kilku osób, 

którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. 

Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary 

w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.  

 

Cicha Noc  (film) - Adam, na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię 

Bożego Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom na polskiej prowincji. Z 

początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce 

zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę 

do odegrania w intrydze ma jego ojciec, brat z którym Adam jest w 

konflikcie oraz siostra z mężem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, 

gdy świąteczny gość oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 

tradycją, na stole pojawia się alkohol. Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak 

wielki wpływ na życie ich wszystkich będą miały dalsze wydarzenia tej 

wigilijnej nocy. 

 

Światło  (książka) - (autor: Jay Asher) - Główną bohaterką "Światła" jest 

Sierra, zwykła nastolatka, mieszkająca na co dzień w Oregonie. Jej rodzina 
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prowadzi tam plantację choinek, a dziewczyna każdą wolną chwilę spędza 

z dwiema przyjaciółkami. Na czas Świąt Bożego Narodzenia, co rok, Sierra 

wraz z rodzicami przenosi się do Kalifornii, gdzie sprzedają choinki. 

Jednak, w dobie sprzedaży internetowej, interes kręci się coraz słabiej i 

być może są to już ostatnie święta spędzone przez Sierrę w słonecznej 

Kalifornii w towarzystwie przyjaciółki z dzieciństwa, Heather. Przewrotny 

los postanawia więc sprawić, by ten świąteczny wyjazd stał się 

niezapomnianym i stawia na drodze Sierry Caleba. Nie jest to chłopak 

idealny, popełnił kiedyś w życiu błąd i wciąż za niego płaci. Sierra poznaje 

plotki krążące na temat Caleba, jednak nic sobie z nich nie robi, podobnie 

jak z "życzliwych" rad i komentarzy otoczenia.   

 

Świąteczne marzenie  (książka) - (autor: Amanda Prowse) - Meg jest 

samotną matką, która pragnie, aby jej syn otrzymał w życiu wszystko, 

czego ona nigdy nie miała. Wychowana w rodzinie zastępczej kobieta od 

dziecka marzyła o idealnych świętach. W tym roku jest zdeterminowana, 

aby jej synek przeżył wyśnioną Gwiazdkę z pieczonym indykiem na stole, 

wesoło igrającym ogniem w kominku i stertą prezentów pod pięknie 

przystrojoną choinką. Do szczęścia brakuje jej jedynie odpowiedniego 

mężczyzny. Przypadkowa znajomość z przystojnym architektem sprawia, 

że kobieta zmienia swoje plany i wyrusza w pogoń za miłością do Nowego 

Jorku. Czy Meg i jej syn przeżyją wreszcie 

wymarzone święta?  

 

Najstarsza polska kolęda 
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             Kolędy to pieśni o charakterze religijnym związane ze świętami 

Bożego Narodzenia. Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 

roku 1424, zaczyna się słowami Zdrów bądź, królu anielski, którą pod 

koniec XIX w. odnalazł Aleksander Brückner w rękopisie Biblioteki 

Załuskich w Petersburgu. Tekst zapisany został w kazaniu Jana 

Szczekany, a w oryginale nie posiada zapisu nutowego. Kolęda była 

prawdopodobnie tłumaczeniem z oryginału czeskiego (ZdrĂĄv bud&apos; 

krĂĄli andÄ lskĂ˝) lub łacińskiego utworu - Ave rex angeleorum. 

 

Zdrow bądź, krolu anjelski 
K nam na świat w ciele przyszły, 
Tyś zajiste Bog skryty 
W święte czyste ciało wlity. 
Zdrow bądź, Stworzycielu  
Wszego stworzenia, 
Narodziłś się w ucirpienie 
Prze swego luda zawinienia. 
Zdrow bądź, Panie, ot Panny 
Jenżś się narodził za ny. 
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu, 
Racz przyjęci naszę chwałę. 
Racz daci dobre skonanie 
Prze twej matki zasłużenie, 
Abychom cię wżdy chwalili, 
Z tobą wiecznie krolowali. Amen. 
 

Trochę smaku! 

 

Tradycyjne polskie potrawy wigilijne 
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                 Zgodnie z tradycją, na świątecznym stole musi znaleźć się 

dwanaście dań na Wigilię, których wybór często zależy od danego regionu. 

Polskie, tradycyjne potrawy wigilijne to naprawdę długa lista. Menu 

wigilijne obfituje w ryby, dania z kapustą i grzybami, a także słodkie 

wypieki z makiem, bakaliami i przyprawami korzennymi. Tymi potrawami 

są zazwyczaj: 

1. Zupa grzybowa 

2. Barszcz z uszkami 

3. Karp, przygotowywany na różne sposoby: 

- karp smażony 

- karp po żydowsku 

- karp pieczony 

- karp w galarecie 

4. Kapusta z grzybami lub kapusta z grochem 

5. Pierogi z kapustą i grzybami 

6. Ryba po grecku 

7. Śledź, na różne sposoby: 

- śledzie w śmietanie 

- sałatka śledziowa 

- śledzie pod pierzynką 

8. Makowiec 

9. Kluski z makiem 

10. Makiełki lub kutia 

11. Sernik 

12. Kompot z suszu 
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Świąteczna kaczka pieczona z jabłkami 

                   Składniki: 
 

kaczka 1 szt. 
sól czosnkowa  
majeranek 
rozmaryn 
jabłka 60 dag 
tłuszcz z kaczki 
masło 2 łyżki 
czosnek 1 ząbek 
 

                 Wykonanie: 
 

           Kaczkę opłukać, natrzeć w środku i na wierzchu solą, zmiażdżonym 

czosnkiem, majerankiem oraz rozmarynem. Odstawić na co najmniej 1 h. 

Jabłka opłukać, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne, a następnie 

jabłka włożyć do środka kaczki i zaszyć ją lub dokładnie spiąć. Kaczkę 

ułożyć w naczyniu do pieczenia na gorącym tłuszczu, dodatkowo polać 

kaczkę tłuszczem, skropić wodą i wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 

1-2 h w temp. 180-200 stopni, polewając sosem i skrapiając wodą. 

Upieczoną kaczkę podzielić na porcje, jabłka wyjąć i obłożyć nimi kaczkę 

na półmisku, polać sosem od pieczenia. Resztę sosu podawać w sosjerce. 

SMACZNEGO ! 
 

Czekoladowy sernik ze słoną kruszonką 
 

Składniki: 
 
200g gorzkiej czekolady 

150g mąki 

3 łyżki ciemnego kakao 
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100g zimnego masła 

175g + 2 łyżki cukru 

sól 

4 jajka 

2 łyżeczki cukru waniliowego 

300g serka twarogowego typu Philadelphia 

500g mielonego chudego twarogu 

90g mąki ziemniaczanej 

 
Przygotowanie:  
 
1.Paluszki połamać na małe kawałki, odstawić. Posiekać drobno 50g 

czekolady. Mąkę, 1 łyżkę kakao, masło w kawałkach, 2 łyżki cukru i 

szczyptę soli zagnieść na kruszonkę. Dodać czekoladę i paluszki, odstawić 

do lodówki. 

2.150g czekolady połamać i roztopić w kąpieli wodnej. Piekarnik nagrzać 

do 180 stopni, tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia. 

 
3.Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztywno dodając powoli 75g cukru. 

Żółtka utrzeć ze 100g cukru i cukrem waniliowym na puszystą masę. 

Dodać serek i twaróg, a następnie wsypać mąkę ziemniaczaną i pozostałe 

kakao. Następnie wlać roztopioną czekoladę. Na końcu dodać ubite białka.  

4.Masę przelać do tortownicy. Wierzch posypać kruszonką. Piec ok. 60 

minut. 150g czekolady połamać i roztopić w kąpieli wodnej.  

                                                                                    SMACZNEGO ! 

 

Piernik świąteczny 
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Składniki: 
1 szklanka cukru 
1 szklanka miodu 
½ kostki margaryny 
6 jaj 
2 szklanki mąki 
1 łyżeczka sody 
1 łyżeczka cynamonu 
20 g przyprawy do piernika 
1 szklanka śmietany 18% 
 
Wykonanie: 
 
Margarynę roztopić z cukrem, miodem i przyprawą do piernika. Wlać 

śmietanę i zagotować. Gdy ostygnie do zimnego płynu dodać żółtka, mąkę 

wymieszaną z sodą i cynamonem i wymieszać całość. Na końcu ubić pianę 

z białek, dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. Ciasto przelać do dwóch 

podłużnych foremek wyłożonych papierem do pieczenia. Piec w temp. 175 

stopni przez 1 h. Po ostudzeniu pierniki polać roztopioną czekoladą. 

SMACZNEGO! 
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