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Zdrowych, spokojnych, ale wesołych świąt  

Bożego Narodzenia  

i szczęścia w 2017 roku! 

życzy Redakcja



 

 

Aktualności

 

Poczuj magię tych świąt 

        … brzmi hasło reklamowe i pod jego szyldem wyruszyliśmy 1 grudnia 

na wycieczkę do Poczdamu. Grupa uczniów z Murowanej Gośliny i 

Bolechowa, pod kierownictwem prof. Ewy Pomin, przy wsparciu prof. 

Ewy Wysockiej, Weroniki Hańczyk i Anny Stefańskiej, wyruszyła do 

stolicy Branderburgii, by uczestniczyć w tradycyjnym jarmarku 

bożonarodzeniowym i zwiedzić najważniejsze miejsca w Poczdamie. W 

atmosferę czasów Konferencji Poczdamskiej, okresu rządów Fryderyka 

Wielkiego oraz czas Bożego Narodzenia jednocześnie –  wkroczyła grupa 

wycieczkowa z naszej szkoły i zaprzyjaźnionego gimnazjum. Zobaczyliśmy 

 okolice pałacu Pałacu Sanssouci, zwiedzaliśmy miejsca pałacowe, w 

których ustalano granice po II wojnie światowej, spędziliśmy dydaktyczny 

czas w Biosferze, gdzie oprócz flory i fauny można było wsiąść do 

symulatora lotu balonem.  Nie mogło też zabraknąć wspomnianego 

akcentu świątecznego – odwiedziliśmy (najpiękniejszy ponoć w 

Niemczech)  Weihnachtsmarkt, tradycyjny jarmark.  

Coraz bliżej święta... 

               Naszą szkołę zaproszono do udziału w Mikołajkowym Kiermaszu 

na osiedlu  „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie. Na straganie 

Zespołu Szkół królowały przede wszystkim  ozdoby świąteczne, wszystkie 

zachwycały wykonaniem i pomysłowością. Te wykonane ręcznie, często 

unikatowe egzemplarze przygotowała prof. Grażyna Zawal i chętna do 

pomocy młodzież. Kusiliśmy również wypiekami  domowej roboty 
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dostarczonymi  przez rodziców i piernikami  wykonanymi  przez uczniów 

w naszej pracowni gastronomicznej. Te właśnie pierniki uznano za 

najsmaczniejsze i najładniejsze. Wygraliśmy konkurs na goślińskie 

pierniki, nagrodą był parowar ufundowany przez organizatorów  – 

Spółdzielnię Mieszkaniową  „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie 

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.  

 

„Poczytaj mi przyjacielu” 

                  W ramach projektu  „Poczytaj mi przyjacielu”,  uczniowie  pod  

opieką  prof. V. Pawlak udali się   w gościnne progi  Biblioteki Publicznej z 

okolicznościowym występem  dla  dzieci z przedszkola „Promyk”.  

Młodzież,  przebrana za bajkowe postaci, czytała baśnie, deklamowała 

wierszyki, śpiewała wraz z przedszkolakami. Dzieci chętnie brały udział w 

odgadywaniu  czytelniczych zagadek, każdą  dobrą  odpowiedź Mikołaj 

nagradzał słodyczami.    

 

Drużyna w Ikei 

                   W sobotę 3 grudnia   Szkolna Drużyna Szpiku udała się na akcję 

pod hasłem: IKEA. Tam przez kilka godzin dzielnie pakowano zakupy, 

zbierając jednocześnie pieniądze na pomoc dzieciom chorym na białaczkę. 

Oczywiście, jak zawsze, głównym celem było propagowanie idei dawstwa 

szpiku. Końcowy efekt pracy to zebranie 10,800,00 zł , która została 

przekazana dla podopiecznych „Drużyny Szpiku”. Trzeba dodać, że 

wcześniej -29 listopada Natalia Marchewka (szkolny opiekun akcji) 
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została  wyróżniona  odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Powiatu 

Poznańskiego”.   

 

Konkurs gastronomiczny 

                  2 grudnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w  

Objezierzu odbył się XIII Konkurs Gastronomiczny. Rywalizacja 

obejmowała dwie kategorie. Pierwsza dotyczyła zakąski z wykorzystaniem 

śliwek oraz druga deseru z nutką piernikową. W obu kategoriach 

uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Możemy 

pochwalić się pierwszym miejscem w kategorii desery z nutką piernikową, 

które zajęła  Malwina Kobus przygotowując piernikową panna cotte z 

musami. Natomiast w kategorii zakąski, drugie miejsce w konkursie zajął 

Hubert Łopuszański, który przygotował kaczkę na puree z brukwi w 

towarzystwie śliwek. Uczniów  do  konkursu przygotowała prof. 

Małgorzata Paliwoda.  

 

Spacer z Niepodległą 

                   9 listopada w Szkole w Murowanej Goślinie uczciliśmy 

uroczystą akademią zbliżającą się rocznicę 11 listopada – Święta 

Odzyskania Niepodległości. Nie mogło również zabraknąć wspomnienia 

naszego patrona – generała Dezyderego Chłapowskiego. Spacer po historii 

zafundowały nam uczennice klasy II Th: Agata Klewenhagen, Anna Janka, 

Klaudia Ludzkowska, Agnieszka Lossa, Joanna Budych i Zuzanna 

Adamska. Koordynatorem akademii oraz narratorem historii życia 

generała Chłapowskiego był nauczyciel historii – Zbigniew Wojczak. 
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Pięknie czytają! 

                 25 października  w Bibliotece Publicznej odbył się  Konkurs 

Pięknego Czytania,   w  którym uczestniczyli zwycięzcy etapu klasowego 

naszej szkoły. Wyłonieni uczniowie  wzięli udział w finale, w którym 

prezentowali  wybrane utwory Henryka Sienkiewicza. Głośnie czytanie  

oceniały: Dioniza Boch, Zdzisława Godawa oraz Renata Kajdaniak, biorąc 

pod uwagę dykcję, interpretację oraz  ogólny wyraz artystyczny. 

Największe  wrażenie na komisji wywarła interpretacja fragmentu 

„Potopu” w wykonaniu Moniki Rembacz.  Miejsce   drugie przyznano  

Wiktorii Sądej,  zaś  trzecim obdzielono: Weronikę Szymczak, Joannę 

Budych  oraz Pawła Stockiego. 

  

Nasza szkoła kuźnią talentów... 

               ... to nie tylko slogan to rzeczywistość. Potwierdza to kolejne 

zwycięstwo uczennic z technikum żywienia w III Ogólnopolskim 

Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia”. Tym razem Małgorzata 

Repczyńska i Monika Stróżewska zdobyły  II miejsce w kategorii zakąska. 

Jury doceniło smak, estetykę dania, dobór produktów, fachowość 

wykonania. Wyczyn to duży, bo zgodnie z założeniami konkursu, 

startowały 22 drużyny  z całej Polski. Nagrodzona potrawa to  Babka 

ziemniaczana w towarzystwie kaczki. Zwyciężczynie zaprezentowały 

staropolską kuchnię z Wielkopolski, która powraca do łask. Kaczka, 

ziemniaki, grzyby, owoce nasturcji (polskie kapary) to produkty z 

okolicznych pól i lasów. Inspiracją dla tego dania, o którego wykwintność i 
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smak zadbała przygotowująca do konkursu prof. Danuta Borejsza-

Wysocka, był tekst Tadeusza Konwickiego Sennik współczesny. Od strony 

literackiej  starania czyniła prof. Violetta Pawlak. Dobrą radą wspomagały 

zwyciężczynie zeszłorocznej edycji konkursu - Weronika Szymczak i Daria 

Budych.  

 

Irma w szkole, my w Pakistanie 

                     W dniach 17-21 października w ramach Inkubatora 

Przedsiębiorczości gościliśmy w naszej szkole praktykantkę z Pakistanu  – 

Irmę Masood, która w niezwykle interesujący sposób opowiadała o 

kulturze swojego kraju. Irma przyjechała z tak odległego kraju, ponieważ 

jest uczestniczką  projektu  Small Talk. Jest to projekt realizowany w j. 

angielskim, prowadzony przez organizację AISEC. Opiekunem zajęć jest 

Ewa Wysocka. 

 

Stypendyści 

                    W październiku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, podczas której 

najzdolniejsi uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Poznański 

odebrali Nagrody Starosty Poznańskiego i Stypendia Rady Powiatu 

Poznańskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Renata Kowalew, Jakub 

Mieczysław Czuba, Adrian Miądowicz, Monika Rembacz, Wirginia 

Kołodziejczak, Magdalena Anna Salamon, Violetta Kołodziejczak, 

Aleksander Wyduba, Martyna Łech, Zuzanna Owczarzak, Bartosz 
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Kiziorek, Krystian Dariusz Gryka, Karol Wojciech Dyoniziak, Daniel 

Linert.  

Spotkanie z pisarzem 

                     20 października  zawitaliśmy do  Biblioteki  Publicznej, gdzie 

miało miejsce   spotkanie z  Arkadiuszem Niemirskim pisarzem, 

satyrykiem i  dziennikarzem. Autor przygotował prezentację 

multimedialną,  która wprowadziła publiczność w   świat Jego 

dzieciństwa, młodości, muzyki, studiów i pracy w kabarecie, którego był 

współzałożycielem. Arkadiusz Niemirski to  autor książek dla młodzieży i 

dorosłych. W 2000 zadebiutował powieścią „Pan Samochodzik i skarby 

wikingów”. Do 2006 wzbogacił tę  serię o szesnaście tomów. W lipcu 2003 

ukazała się jego pierwsza  powieść detektywistyczna dla młodzieży 

„Pojedynek detektywów” oraz zbiór opowiadań kryminalnych „Zbrodnia 

prawie doskonała”. Ostatnio  ukazały się dwie książki dla młodzieży 

„Pojedynek detektywów” i „Testament bibliofila”. Dla dorosłych 

czytelników  stworzył zbiór opowiadań kryminalnych „Zbrodnia prawie 

doskonała”.  Najświeższa  jego  powieść z dreszczykiem to „Prowokator”.   

Chętni mogli  zakupić prezentowane przez autora nowości. Opiekunem 

grupy była bibliotekarka - Grażyna Zawal. 

                                                                                                            

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe 

 

 Boże Narodzenie w Australii 

           W Australii święto to jest równie wyczekiwany 
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jak w Polsce, ale atmosfera jest jednak inna. Australia to z ustrojowego i 

obyczajowego punktu widzenia kraj laicki. Wynika to w dużej mierze z 

wielokulturowości społeczeństwa. Wolność religijna oczywiście istnieje, 

dużo ludzi jest religijnie aktywna, ale religia jest w zasadzie nieobecna w 

polityce, mediach i instytucjach publicznych. O świętach Bożego 

Narodzenia mówi się tu głównie w kontekście prezentów, wakacji i czasu 

spędzanego z rodziną. Prawie zupełnie nie widać symboliki religijnej czy 

stajenek (poza kościołami, gdzie oczywiście one są). Niechrześcijańskim 

grupom wyznaniowym bardzo ten "niereligijny sposób" obchodzenia 

świąt odpowiada. Według ostatniego spisu powszechnego (z poprzedniego 

roku) w Australii nadal dominują religie chrześcijańskie (61% 

społeczeństwa). Buddyści, muzułmanie, hindusi i wyznawcy judaizmu to 

jakieś 7% społeczeństwa. 22% osób zadeklarowało brak przynależności do 

jakiejkolwiek grupy wyznaniowej, a 8% nie odpowiedziało na pytanie o 

wyznanie. Można więc bezpiecznie przyjąć, że dla 1/4 osób 

zamieszkujących Australię religia nie jest częścią ich życia. Dla polskiego 

emigranta Boże Narodzenie w Australii zawsze jest trochę trudne w 

realizacji, szczególnie jeśli ma się ochotę na święta jak najbardziej 

podobne do tych w polskim wydaniu. Główną przeszkodą jest oczywiście 

aura, a konkretnie to, że Boże Narodzenie wypada w samym środku 

australijskiego lata. Choinka, smażona rybka, kapusta z grzybami i barszcz 

niestety nie smakują aż tak dobrze kiedy za oknem jest 30 stopni, a 

wilgotność powietrza przekroczyła 70%. Z kulinarnego punktu widzenia 

Boże Narodzenie jest bardzo rożne dla rożnych grup społecznych. 

Emigranci w pierwszym i drugim pokoleniu zazwyczaj obchodzą święta 

zgodnie z tradycjami kraju pochodzenia. Więc menu potrafi być bardzo 
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różnorodne. Dla Australijczyków pochodzenia anglosaskiego podstawą 

świątecznego menu jest pieczony indyk, a także gotowane krewetki i 

czereśnie. Główny świąteczny posiłek spożywa się w okolicach południa 25 

grudnia. Wcześniej, z samego rana, całe rodziny siadają przy choinkach i 

rozpakowują prezenty, które poprzedniej nocy przyniósł Mikołaj. Kolacja 

wigilijna jedzona jest tylko w domach tych osób, które wywodzą sie z 

krajów z taką tradycją. 26 grudnia to już zupełnie inny i w swoim 

charakterze raczej "nieświąteczny dzień".  Australijczyk spędza go na 

jeden z dwóch sposobów: na plaży albo na zakupach. To chyba najbardziej 

popularny w Australii dzień na plażowe grillowanie w gronie rodziny i 

znajomy.  

Tradycje świąteczne  

w Szwecji 

                   W Szwecji okres Bożego Narodzenia 

rozpoczyna się tutaj podobnie jak w Polsce, czyli z 

pierwszym dniem Adwentu - na 4 tygodnie przed 

Wigilią. Szczególnie uroczyście obchodzi się dzień 

13 grudnia – tzw. Świętą Łucję. Wczesnym rankiem tego dnia wyrusza 

pochód dzieci-przebierańców. Dziewczynki ubierają się w proste, białe, 

długie sukienki. Niektóre z nich mają na głowie koronę ze świeczek, inne 

srebrny łańcuszek, a w rękach trzymają świeczki. Chłopcy przebierają się 

za krasnale i pierniczki, lub zakładają długie koszule z papierowym, 

białym rożkiem na głowie, a w ręku mają gwiazdę. Tradycyjnymi 

smakołykami są pierniczki i szafranowe bułeczki o różnych kształtach. 

Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie na tzw. „dopp i grytan”, 
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gdzie spożywają specjalnie na ten cel upieczony chleb maczany w 

podgrzanym sosie. Podczas Wigilii na tzw. szwedzkim stole znaleźć można 

potrawy tj.: śledzie przyrządzane na różne sposoby, wędzonego łososia i 

węgorza, galaretkę cielęcą, kiełbaski, pasztety, szynkę i małe kulki z 

mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty oraz mnóstwo słodkości. 

Wigilia luterańska nie jest postna – jedyną postną potrawą jest tzw. lufisk 

– specjalnie przyrządzona i podana ryba. Podobnie jak w innych krajach 

po kolacji przychodzi czas na mikołajkowe prezenty, śpiewy i tańce wokół 

choinki. 

 

Boże Narodzenie w USA  

                    Stany Zjednoczone są 

miejscem, gdzie Boże Narodzenie 

obchodzi się na wiele różnych 

sposobów, ponieważ to państwo 

wielu kultur, ludzi z różnymi tradycjami, które łączą się ze sobą, 

przeplatają, a także kompletnie się od siebie różnią. W USA choinkę 

kupuje się zaraz po Święcie Dziękczynienia, ubiera na początku grudnia i 

pozbywa równie szybko, bo zazwyczaj już 26 grudnia. Bardzo ważnym 

momentem w całym tym przedświątecznym czasie jest publiczna odsłona 

udekorowanej choinki. W Wigilię nikt prócz imigrantów z krajów 

europejskich nie zasiada przy stole z rybą i opłatkiem, większość 

uczestniczy w nabożeństwach w kościele i śpiewa tam kolędy, a samą 

kolację wigilijną spożywają w restauracjach.   Amerykanie mają obsesję na 

punkcie przystrajania swoich domów lampkami, bałwankami, reniferami, 

sztucznym śniegiem itd. W niektórych miastach i przedmieściach tradycją 
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jest konkurs na najlepiej udekorowany dom. Mieszkańcy puszczają wodze 

fantazji i zaskakują najdziwniejszymi pomysłami, w ogóle nie przejmując 

się konsekwencjami finansowymi i ekologicznymi. Wbrew pozorom w 

całej tej świątecznej gorączce w USA, gdzie pogoń za pieniądzem i 

przedkładanie kariery nad rodzinę jest normą, nie zapomina się o 

potrzebujących.  

 

Kolęd garść 

                   Kolęda to radosna pieśń noworoczna, która współcześnie 

przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do 

świąt Bożego Narodzenia). Utrzymywana jest najczęściej w konwencji 

religijnej, początkowo wywodziła się z tradycji ludowej, w późniejszym 

okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. 

Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana 

jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, 

potocznym tego słowa znaczeniu, nie jest wykorzystywana w 

chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki 

charakter. Oto pięć (według redakcji) najpopularniejszych kolęd: 

”PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM” - polska kolęda, której początki 

datuje się na XVII wiek. Na przełomie wieków uległa zmianom, dlatego 

też jej obecny kształt różni się od pierwowzoru. Dodatkowo melodia 

przechodziła pewne modyfikacje. W obecnym kształcie pojawiła się 

dopiero w II poł. XIX wieku. 

”DZISIAJ W BETLEJEM” – kolęda polska. Autor słów i melodii jest 

nieznany. Na bazie tej kolędy powstawały liczne utwory okolicznościowe 



Sukces Murowany                                                                                            24 grudnia 2016 
 

12 

 

m.in. kolędy patriotyczne. Kolęda o podobnej melodii i tekście istnieje 

również w tradycji ukraińskiej i białoruskiej. 

”LULJAŻE JEZUNIU” – kolęda polska o charakterze kołysanki, 

najprawdopodobniej powstała w drugiej połowie XVII wieku. Zapis 

melodii Lulajże Jezuniu nieco różniący się od dzisiejszej, pojawił się 

drukiem w wydanej w 1843r antologii ks. Michała Mioduszewskiego. 

Kolęda ta stanowiła inspirację dla wielu twórców m.in. dla Fryderyka 

Chopina.  

”GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI” – bardzo popularna polska pieść 

religijna, kolęda anonimowego autorstwa, śpiewana w kościelnym okresie 

Bożego Narodzenia.  

”WSRÓD NOCNEJ CISZY” – polska kolęda powstała na przełomie 

XVII i XIX wieku. Po raz pierwszy została opublikowana w 1853. 

Natomiast znana była już na początku XIX wieku. Dzisiaj kolęda ta 

najczęściej rozpoczyna pasterkę. /JW/ 

 

Ciekawostki o Świętach 

- Jezus prawdopodobnie wcale nie urodził się w grudniu - Biblia nie 

podaje dokładnej daty, natomiast zimowe warunki są niezbyt racjonalne 

względem wątku pasterzy oraz warunków odpowiednich dla życia 

noworodka. 

- Ludy germańskie zaczęły przystrajać wiecznie zielone drzewka jeszcze 

przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Dekoracje służyły rozświetlaniu 

ciemnych i ponurych zimowych dni. 

- Powszechnie znany wizerunek Świętego Mikołaja lecącego zaprzężonymi 

w renifery saniami po niebie został stworzony przez autora, który 



Sukces Murowany                                                                                            24 grudnia 2016 
 

13 

 

wymyślił postać jeźdźca bez głowy. 

- Boże Narodzenie w Indiach to czas kupowania nowych ubrań, strojenia 

domów, ulic i wszystkiego, co tylko da się mniej lub bardziej finezyjnie 

udekorować. 

- Kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich, zaadoptowanych 

przez Kościół, w okresie średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą 

ofiarną składaną w darze mieszkańcom zaświatów. 

- Nazwa kolędowania pochodzi ze starożytnego Rzymu, kiedy kalendami 

nazywano pieśni wykonywane na początku miesiąca, szczególnie w 

styczniu, ciesząc się nowym rokiem. 

- Zwyczaj sporządzania dwunastu potraw symbolizuje i oddaje cześć 

dwunastu apostołom towarzyszącym Jezusowi. /PS/ 

 
 

Kącik kulinarny 

Pieczona kaczka 

z pomarańczami i imbirem 

Składniki: 

1 kaczka (ok. 2,5 kg)  

3 pomarańcze 

1 jabłko  

1,5 łyżeczki soli 

1,5 łyżeczki mielonego imbiru 

1 łyżeczka suszonego, zmielonego czosnku 

1 łyżeczka pieprzu czarnego mielonego 
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1/2 łyżeczki mielonej ostrej papryki 

Wykonanie: 

1.Kaczkę umyć, osuszyć i usunąć  resztki pierza, następnie odciąć szyjkę i 

przyciąć skrzydła zostawiając tylko najgrubszą ich część. 

2. Wyciąć gruczoł kuprowy. Przyprawy suche wymieszać i natrzeć nimi 

tuszkę zarówno w środku jak i z wierzchu. Tak przygotowaną kaczkę 

pozostawić w szczelnie przykrytej misce, w chłodnym miejscu, na ok. 24 

godziny. 

3. Pomarańcze umyć i dwukrotnie sparzyć gorącą wodą. Jedną pokroić w 

plasterki, drugą w dużą kostkę razem ze skórką a z trzeciej wycisnąć sok. 

Jabłko dobrze umyć i pokroić na podobnej wielkości kawałki usuwając 

gniazdo nasienne.  

4.Do środka zamarynowanej kaczki włożyć kawałki jabłka i pomarańczę 

pokrojoną w kostkę, dobrze upychając. Zabezpieczyć otwór przy kuperku 

spinając go wykałaczkami i związując sznurkiem.  

5.Kaczkę ułożyć piersiami do góry w brytfance. Naczynie wstawić do 

piekarnika nagrzanego do 200 stopni z włączonym termoobiegiem i piec 

ok. 20 minut aż skórka zacznie się lekko złocić, a tłuszcz wytapiać.  

6.Większą część tego tłuszczu zlać, a kaczkę polać wcześniej wyciśniętym  

sokiem pomarańczowym i obłożyć plasterkami pomarańczy. Brytfankę 

przykryć i zmniejszyć temp. piekarnika do 150 stopni, bez termoobiegu. 

7.Kaczkę piec ok.2,5 godziny. Po tym czasie zdjąć z niej przykrycie, polać 

sosem z dna i piec jeszcze ok. 30-45 minut aż skórka dobrze się zarumieni. 

8.Gotowa kaczkę wyjąć z piekarnika i podzielić na porcje. 

Smacznego! /WH/ 
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Cynamonki (bułeczki cynamonowe) 

Składniki na ciasto:  

1 szklanka letniego mleka 

2 jajka 

4 szklanki mąki pszennej 

6 łyżek cukru 

125 g roztopionego masła 

20 g suchych drożdży 

szczypta soli 

Składniki na nadzienie cynamonowe: 

60 g roztopionego masła 

pół szklanki cukru  

kilka łyżeczek cynamonu 

jajko do posmarowania 

Wykonanie: 

1.Mąkę pszenną wymieszać z suchymi drożdżami, a następnie dodać 

resztę składników i wyrobić, pod koniec dodając roztopiony tłuszcz.  

2.Wyrobić ciasto, odpowiednio długo, by było miękkie i elastyczne. 

Uformować z niego kulę, włożyć do oprószonej mąką miski, odstawić w 

ciepłe miejsce, przykryte ręczniczkiem kuchennym, do podwojenia 

objętości (ok.1,5 godziny). 

3.Kiedy ciasto podwoi objętość wyłożyć na stolnicę, ponownie krótko 

wyrobić, podzielić na 4 części.  

4.Każdą rozwałkować, posmarować roztopionym masłem, posypać 

cukrem i cynamonem.  
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5.Ciasto zwinąć jak roladę, pokroić w plasterki, ułożyć na blaszce 

 (wyłożonej papierem do pieczenia) zachowując odstępy.  

6.Gotowe plasterki przykryć ręczniczkiem kuchennym, odstawić na 20 - 

30 minut do ponownego wyrośnięcia. Przed samym pieczeniem 

posmarować roztrzepanym jajkiem. 

Smacznego ! /AK/ 

Kącik kibica 

 Poszliśmy na całość! 

            286 meczów, 34 zawodników, 50 uczestników- to statystyka 

Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Rywalizowali między 

sobą uczniowie z Murowanej Gośliny i Bolechowa. Mecze odbywały się w 

Hali Widowiskowo-Sportowej w Murowanej Goślinie na czterech stołach, 

systemem każdy z każdym do 11 punktów zwycięskiego seta. 

Najlepszym wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe, medale i puchar 

ufundowane przez Rady Rodziców Zespołu Szkół. Pierwsze miejsce zajął 

Dawid Dehmel z klasy 3 bz, przed Kacprem Kuleszą z klasy 3 bz i 

Jakubem Kasperczakiem z klasy 1a. Gratulujemy. Za zorganizowanie i 

prowadzenie zawodów odpowiedzialna była klasa 3az. Opiekunami 

imprezy byli wuefiści - Grzegorz Śliwiński i Jarosław Schraube. 
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