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Piernikowe wydanie 

 Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To dla nas 

czas szczególnie ważny i wyjątkowy. W związku z tym, redakcja Sukcesu 

Murowanego pragnie złożyć najcieplejsze i najserdeczniejsze życzenia 

świąteczne. Zdrowych i wesołych świąt, by czas spędzony w gronie 

rodzinnym był wykorzystany w pełni, smacznych potraw na 

bożonarodzeniowym stole, bogatych i wspaniałych prezentów pod 

choinką, a na 2015 rok życzymy wszystkim: spełnienia marzeń i 

postanowień noworocznych. 

 

                                                  Redakcja Sukcesu Murowanego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktualności 

 

Poczuj magię tych świąt 

 

… brzmi hasło reklamowe i pod jego szyldem wyruszyliśmy 4 grudnia na 

wycieczkę do Berlina. Grupa uczniów z Murowanej Gośliny i Bolechowa, 

pod kierownictwem prof. Eweliny Niewolak-Druchlińskiej wyruszyła do 

stolicy Niemiec, by uczestniczyć w tradycyjnym jarmarku 

bożonarodzeniowym i zwiedzić najważniejsze miejsca w Berlinie. W 

zimowej aurze odwiedziliśmy Reichstag, maszerowaliśmy aleją Unter den 

Linden, byliśmy na placu Poczdamskim, przy Murze Berlińskim oraz 

przenieśliśmy się do Berlina z lat 80. w Asisi Panorama. Zwiedziliśmy też 

Muzeum Techniki, które od szwalni, poprzez komputery, przeniosło nas 

do produkcji maszyn parowych i lokomotyw. Był też czas na spacer, ciasto 

i kawę oraz próbę zamówienia w języku niemieckim - “tradycyjnego” Big 

Mac’a. Świąteczny klimat poczuliśmy na jarmarku zwanym 

Weihnachtsmarkt -  był Mikołaj w saniach na niebie, diabelski młyn, 

fenomenalne owoce w czekoladzie, rozgrzewające herbaty, rękodzieła i 

wiele atrakcji, a wszystko w nastroju Bożego Narodzenia. Wróciliśmy 

bardzo późno, zmęczeni, ale zadowoleni i oczekujący na święta i kolejną 

wycieczkę. Warto dodać, że naszymi niezastąpionymi tłumaczkami były: 

Joanna Nowak i Ewa Pomin. 

 

Konkurs na stół wigilijny  
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 Jak co roku, w naszej szkole odbył się konkurs na najpiękniejszy 

stół wigilijny. Zwyciężczyniami zostały Daria Budych i Roksana 

Rączkowiak, drugą pozycję zajęły: Asia Smolanowicz, Asia Nowak i 

Klaudia Konitz. Trzecie miejsce przypadło Monice Rembacz i Angelice 

Pasturczak.  Dyplomy wręczyła osobiście wicedyrektor Małgorzata 

Krzysztoń. 

 

    

Na fali z Lipską i Barańczakiem 

 

 3 grudnia w Bolechowie odbył się konkurs recytatorski pod nazwą 

„Na fali z Lipską i Barańczakiem”.  Uczestnicy prezentowali po jednym 

utworze z repertuaru obu artystów. Tylu ile recytatorów, tyle interpretacji. 

Zespół Szkół w Murowanej Goślinie reprezentowali: Monika Rembacz i 

Mateusz Jarzyński. „Jako uczestnik bardzo się denerwowałem, gdyż to był 

mój pierwszy od wielu lat konkurs recytatorski. Nie jest to moja mocna 

strona. Pewnie czuję się w roli konferansjera na szkolnych apelach, niż 

jako recytator, pojawia się  strach, że coś pomylę, że się przysłowiowo 

„zatnę”.” – mówi uczestnik konkursu Mateusz Jarzyński, który zajął 3 

miejsce. „Konkurencja była wielka, świadczy o tym poziom konkursu.” – 

kontynuuje Mateusz. Gratulacje należą się także Monice Rembacz, która 

otrzymała wyróżnienie w tym konkursie. Mimo, iż nie zdobyła miejsca w 

pierwszej trójce można powiedzieć, że wróciła „ na tarczy”. 

Uczestnicy (za naszym pośrednictwem) dziękują wszystkim, którzy 

przygotowywali ich do konkursu – w szczególności p. Grażynie Zawal, 
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która wskazywała te strony, które trzeba było poprawić i która 

dopingowała podczas trwania konkursu. 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

Pod koniec października br. w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej 

im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu  przy ulicy Gołębiej odbyła 

się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom 

liceów i techników z województwa wielkopolskiego. To wyróżnienie 

otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w całej szkole. 

Stypendium wypłacane jest w trakcie danego roku szkolnego od września 

do czerwca. W naszej szkole stypendystami zostali: Karolina 

Maćkowiak z klasy III B LO  i Dawid Pikul z klasy IV TŻ. Co by to 

była za uroczystość, gdyby nie uświetniły jej  występy uczennic 

poznańskiej szkoły baletowej, które zaprezentowały różne rodzaje tańca, 

m.in. do utworów zespołu „The Beatles”. Po zakończeniu tej części 

uroczystości – jakże ważnej i podniosłej głos zabierali m.in. Wielkopolski 

Kurator Oświaty pani  Elżbieta Walkowiak i Wojewoda Wielkopolski pan 

Piotr Florek ,gratulując wspaniałych wyników, na które trzeba solidnie 

zapracować. Gratulacje złożyła pani Beata Strama – Dyrektor Zespołu 

Szkół za pośrednictwem strony internetowej: „Jeszcze raz chciałabym 

złożyć gratulacje Karolinie i Dawidowi, a także ich rodzicom, 

wychowawcom i uczącym nauczycielom.  Jestem pewna, że ta forma 

nagrody będzie motywować tych młodych ludzi do dalszych wysiłków w 

zdobywaniu wiedzy.” 
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Kolejna akcja oddawania krwi 

 

        Swoistego rodzaju tradycją jest to, że w naszej szkole odbywa się akcja 

poboru krwi. W tym roku nie mogło być inaczej. 12 listopada w szkołach 

naszego zespołu  odbyła się akcja poboru krwi pod hasłami: „Młoda krew 

ratuje życie” oraz „Zostań dawcą szpiku”. Uczestniczyło w niej 28 osób, z 

czego krew oddało dziewiętnaścioro uczniów. Podczas akcji zebrano 8.550 

ml krwi, 2 osoby zarejestrowały się do banku szpiku. Wszystkim 

uczestnikom serdecznie dziękujemy. 

 

Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe 

Francuskie Boże Narodzenie 

 

       Jak wyglądają święta we Francji?  Czy mają swoje tradycyjne potrawy? 

Czy Francuzi ubierają choinkę, śpiewają kolędy? Święta we Francji, 

podobnie jak w większości krajów, mają bardzo rodzinny charakter. 

Pomimo braku typowej Wigilii, rodziny (przeważnie jednak tylko ludzie 

starsi) wspólnie wybierają się na pasterkę. W zależności od zwyczajów 

domowych przed lub po kościele spożywa się wspólną kolacje 

przygotowywaną przez najstarszych z rodu. Francuzi przykładają dużą 

wagę do przystrajania swoich domów przeróżnymi światełkami i 

gałązkami ostrokrzewu. Każdego roku merowie miasteczek i wsi ogłaszają 

konkursy na najpiękniej udekorowany świątecznie dom. Najbardziej 
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pomysłowo i pięknie udekorowany dom nagradzany jest nagrodą 

pieniężną, a zdjęcie domu zamieszczane jest w prasie.  Ozdabiane są 

drzewa, ulice, sklepy. W Paryżu, stolicy mody, właściciele butików 

prześcigają się w pomysłach na świąteczną wystawę. Im oryginalniej, tym 

lepiej. Najbardziej uroczystym dniem jest Boże Narodzenie (25 grudnia).  

W wielu domach przypomina wielki rodzinny zjazd, którego głównym 

punktem jest obiad. Na stole znajdują się ostrygi, gęsia lub kacza 

wątróbka, wędzony łosoś, biała kaszanka oraz indyczka nadziewana 

jadalnymi kasztanami. Nie może zabraknąć również tradycyjnego 

świątecznego ciasta bûche de Noël, no i dużej ilości szampana. 

 

      Dzieci otrzymują prezenty tuż po urodzeniu się Dzieciątka Jezus i 

mówi się, że to właśnie Ono przynosi wszystkim podarunki. W innych 

domach św. Mikołaj, przeciskając się kominem  w nocy z 24 na 25 

grudnia, zostawia prezenty w zawieszonych skarpetach lub 

przygotowanych butach. We francuskich domach nie ma opłatka, za to 

bardzo powszechnym zwyczajem jest obdarowywanie się świątecznymi 

kartkami. Ważnym elementem wystroju mieszkań jest bożonarodzeniowa 

szopka, przygotowywana przez domowników. Drugim symbolem 

świątecznym są santons, czyli figurki świętych, a także postaci z życia 

codziennego, szczególnie popularne w Prowansji. Choinka, w 

przeciwieństwie do polskich zwyczajów, nie jest aż tak popularna. 

Podobnie jest ze śpiewaniem kolęd, do którego Francuzi nie mają 

specjalnego zapału, za to chętnie wybiorą się na koncerty kolęd, które 

odbywają się w kościołach i katedrach. Co do 26 grudnia, tylko niektóre 
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regiony zachowały świąteczny charakter tego dnia. W większej części 

Francji święta kończą się już w Boże Narodzenie. 

  

Piękna Gwiazdka 

        Boże Narodzenie jest obchodzone w naszym kraju szczególnie 

uroczyście. Od wieków początek grudnia to czas przygotowań do tych 

niezwykłych świąt, które przypadają w niezbyt przyjemnej porze roku. 

Bywa, że chwyci mróz i spadnie śnieg. Tym lepiej, twierdzą miłośnicy 

Bożego Narodzenia po polsku. 

 

 W te grudniowe dni ciepło w naszych domach jest zarówno dosłowne, jak 

i symboliczne. W polskiej obrzędowości bowiem Gwiazdka to czas 

pojednania, poprawy relacji w rodzinie i wśród znajomych. 

Przygotowujemy się do niej duchowo i materialnie. Obecnie także u nas  

odczuwa się narastającą komercjalizację tych świąt. Z pewnością ogromną 

rolę w tym procesie odgrywa dominująca w Polsce religia katolicka, ale 

także bogata tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.  

 

   Przyzwyczajenie czy piękne wspomnienia Wigilii z dzieciństwa 

mobilizują do kupna choinki, przyrządzenia karpia, przygotowania 

prezentów, wysłania świątecznych kartek do krewnych i znajomych. 

Polacy, żyją w tej tradycji, nie zawsze doceniają wyjątkowy charakter i 

moc Bożego Narodzenia. Wystarczy jednak, że przyjdzie nam spędzić ten 

czas za granicą, aby zatęsknić za niepowtarzalnym urokiem Gwiazdki po 

polsku. Naszymi tradycjami bożonarodzeniowymi zachwycają się 

przyjezdni z różnych stron świata. Obecnie, gdy wszystkim nam brakuje 



Sukces Murowany                                                                                            19 grudnia 2014 
 

8 

 

czasu, luksus spędzania świąt w rodzinnym gronie, na wspólnym 

śpiewaniu kolęd, przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami nabiera 

szczególnej wartości. Świętowanie jest synonimem czegoś wyjątkowego, 

naszej specjalności z kraju nad Wisłą w dobrym tego słowa znaczeniu i …. 

Oby tak pozostało.   

 

Boże Narodzenie w literaturze 

 

 Motyw Bożego Narodzenia pojawia się w literaturze polskiej, ale i 

zagranicznej. Jest wiele książek, których akcja rozgrywa się w święta. Czy 

data jest przypadkowa, czy nadano jej jakieś znaczenie. Gdy czytelnik 

usłyszy pytanie książka świąteczna zaraz odpowiada „Opowieść wigilijna” 

Karola Dickensa. Książka ta ukazuje nam przemianę Ebenezera Scrooge’a 

- skąpego i chciwego właściciela kantoru w człowieka wrażliwego na 

krzywdę innych. Wszystko to za sprawą trzech duchów wigilijnych. 

Uzmysławiają nam, że nawet taki skąpiec jak Scrooge potrafi się zmienić 

na lepsze. Dzieło Dickensa uzmysławia nam, że święta są najlepszym 

momentem na zmiany – na rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu, 

które dotąd nie było aż tak wartościowe. Doskonale znana wszystkim 

"Dziewczynka z zapałkami" Hansa Christiana Andersena porusza 

tematykę świąt. Ukazuje biedną i opuszczoną dziewczynkę, która zamarzła 

w święta Bożego Narodzenia. Znalazłem też pewną książkę Małgorzaty 

Musierowicz. Powieść nosi nazwę „Noelka”. Podczas, gdy rozpoczął się 

wigilijny wieczór bohaterka powieści  ulega zmianie. Akcja rozgrywa się w 

Wigilię,  główna bohaterka Elka, rozpieszczona przez ojca, dziadka i wuja. 

Kiedy ma siedemnaście lat dochodzi do wniosku, że bynajmniej nie 
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wszyscy mężczyźni na świecie darzą ją bezkrytycznym uwielbieniem i 

skłonni są do ulegania jej woli. To ten moment, kiedy zajaśniała ta słynna 

na cały świat pierwsza gwiazdka, zmienił wnętrze bohaterki.  

Na zakończenie: „Dziady” , „Chłopi”, „Morderstwo w Boże Narodzenie”, 

„Ominąć święta” i wiele innych dzieł są wartych przeczytania, zwłaszcza 

przed świętami. Być może i w nas samych, zajdzie zmiana na lepsze. 

Często żyjemy chwilą, wszystko jest ważniejsze niż skupienie. Nie mamy 

kiedy zastanowić się nad sensem naszego życia, naszej pracy. Bądźmy 

Ebenezerem Scroogem, Elką z powieści Musierowicz. Postarajmy zmienić 

się tak jak oni. Poczujemy się lepiej, a praca nad sobą będzie dobrym 

postanowieniem, które warto wypełnić w nadchodzącym roku.  

                                                                                                 /MJ/ 

 

Kącik kulinarny 

Karp po żydowsku 

Składniki:   

1 sprawiony karp (około 1 kg)  

2 marchewki  

2 pietruszki  

1/2 selera  

2 łyżki soku z cytryny  

1 duża cebula, pokrojona w kostkę  

sól i pieprz do smaku  

50 g rodzynek  

50 g migdałów  
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5 łyżek żelatyny  

plasterki cytryny do dekoracji  

natka pietruszki do dekoracji  

 

Sposób przygotowania: 

1. Jeśli karp nie jest sprawiony, należy z niego usunąć wnętrzności, 

uważając, żeby nie uszkodzić woreczka żółciowego. Opłukać. Ryba 

będzie przyrządzana z głową, więc należy usunąć nożykiem oczy i 

skrzela. 

2. Do dużego garnka (takiego żeby zmieścił się cały karp) włożyć 

warzywa (oprócz cebuli), zalać wodą i dodać sok z cytryny. Gotować 

przez 30 minut. 

3. Wywar przecedzić, (warzywa można użyć do sałatki jarzynowej). Do 

wywaru dodać karpia i pokrojoną cebulę, i doprawić solą i pieprzem. 

Gotować na bardzo małym ogniu przez 15 minut. 

4. Rodzynki i migdały sparzyć. Migdały posiekać. 

5. Żelatynę namoczyć w 1/2 szklanki zimnej wody. Następnie dodać do 

karpia i zagotować. Dodać rodzynki i migdały. Odstawić do 

przestudzenia, a następnie wstawić do lodówki, żeby stężało. 

6. Karpia przełożyć na półmisek, obłożyć galaretą, udekorować cytryną 

i natką pietruszki. 

 

Kutia wigilijna 

Składniki: szklanka łuskanej pszenicy, szklanka suchego maku, szklanka 

mleka, 100 ml miodu (najlepiej spadziowy),  3 łyżki rodzynek, 2 łyżki 
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skórki pomarańczowej kandyzowanej, 1/3 szklanki posiekanych orzechów 

włoskich lub laskowych, 5 daktyli, 5 fig, parę kropli aromatu migdałowego 

Sposób przygotowania:  

Pszenicę wypłukać, zalać wodą i zostawić na całą noc. Następnego dnia 

ugotować ją do miękkości, ale nie rozgotować. Gotowanie powinno trwać 

3-4 godziny. Woda podczas gotowania powinna być parę razy zmieniona. 

Ugotowane ziarna odcedzić na sicie i pozostawić do wystygnięcia. 

Mak wypłukać, zalać wrzącym mlekiem i gotować do miękkości (tak 

długo, aż będzie można go rozetrzeć w palcach. Przestudzić i przecedzić na 

gęstym sicie. 2 razy zemleć w maszynce do mięsa o gęstym sitku. Mak 

połączyć z pszenicą, dodać miód i starannie wymieszać. Daktyle i figi 

pokroić drobno, rodzynki sparzyć. Dodać wraz ze skórką pomarańczową, 

aromatem i orzechami do maku i pszenicy. Dokładnie wymieszać. Kutię 

przełożyć do ozdobnej salaterki lub miseczki, dowolnie udekorować i 

schłodzić, gdyż kutia wigilijna  najlepiej smakuje na zimno. Kutia 

wigilijna gotowa do podania na wigilijny stół. 

 

Kącik kibica 

 

 Kolejna odsłona kącika kibica w Sukcesie Murowanym. Tak jak 

wspominałem w jednym z artykułów opublikowanym na początku tego 

wydania gazetki w tym wydaniu kącika kibica poruszę temat turnieju Hala 

2014 / 2015. Udział w tym turnieju, był dla mnie wielką przyjemnością, 

ale też i ciężką pracą. Pierwszego dnia rozgrywek – 1 grudnia w Hali 
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widowiskowo – sportowej, przeciwko sobie stanęły klasy: 1AZ, 1 BZ, 1CZ, 

2AZ, 2BZ, 2TŻ. Każda miała tylko jeden cel – wygrać i awansować do 

finału. Mecze rozgrywane w systemie każdy z każdym – dwie grupy na 

klasy pierwsze i drugie.  

Turniej to jedno widowisko – pierwszego dnia trwające ponad cztery 

godziny. Tego dnia było wszystko: gole, rzuty karne w ostatnich 

sekundach, transparenty. Przede wszystkim był doping kibiców, który 

motywował graczy, i który czasami deprymował arbitra, który miał ciężki 

orzech do zgryzienia.  

Zwycięzcą została klasa 1CZ, która w meczu o wygraną pokonała klasę 2bz 

2:1. 

Środa, 3 grudnia to kontynuacja turnieju – tym razem klasy trzecie i 

czwarte. Również padały gole, często zdobywane po pięknych strzałach z 

rzutów wolnych, nie brakowało emocji tych sportowych. Finał był 

przykładem, że powiedzenie „wiara czyni cuda” sprawdza się. Pierwsze 

miejsce zajęła klasa 3bz, pokonując w finale klasę 3cz wynikiem 11:9. 

Warto podkreślić, że 3cz dominowała i prowadziła w finale kilkoma 

bramkami. Drugie miejsce wywalczyła wspomniana 3cz a trzecie miejsce 

zajęła klasa 4 tim. Każdy mecz był bardzo zacięty, zawodnicy wkładali 

wiele trudu, by pokazać, że są najlepsi. Wysiłek opłacił się. Klasa 3CZ 

zajęła drugie miejsce przegrywając jedynie z klasą 3TL. Na trzeciej pozycji 

uplasowały się 1CZ i 2 TL. Serdecznie gratulujemy wszystkim 

uczestnikom, a kolejna edycja turnieju w przyszłym roku.  
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