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Co w numerze… ?  

 - przepisy na majówkę: grill, coś wegetariańskiego, lody 

 - matury już czas 

 - majowa rekreacja i nie tylko... 

-  festyn w szkole – 18 maja 

-  kącik kibica – Nowość!

-  krzyżówka 

- aktualności z życia szkoły 



Majówkę czas zacząć! 

Rozpoczyna się długo wyczekiwany przez wszystkich weekend – ten 

majowy. Pogoda za oknami zachęca do miłego spędzania tych kilku 

pierwszych majowych dni na świeżym powietrzu. Co można robić? 

Odpowiedzi można znaleźć w innym miejscu dzisiejszego wydania „SM” 

oraz w wierszu – rymowance:  

 

Majówka 

Dziś zaczyna się majówka, gdzieś na polu stoi krówka. 

Co je trawkę, głośno muczy, nas świętować dziś nauczy. 

Pierwszy maja, fajna sprawa, lepsza niż poranna kawa. 

Dnia drugiego świętujemy, bo do Unii wstępujemy. 

Dnia trzeciego jest rocznica, Konstytucji od dziedzica. 

Uchwalona przez nich w Sejmie - dziękujemy im uprzejmie. 

Kończy się już rymowanie - Czas na maja świętowanie! 

/MJ/     

 

Nowy skład 

 

Dziękujemy dotychczasowej redakcji za pracę. Szczególne 

podziękowania należą się tegorocznym maturzystom-absolwentom: 

Fabianowi Bachorskiemu (dotychczasowy redaktor naczelny), 

Magdalenie Zandeckiej, Marcie Wujewskiej. Wasz wkład w 

działalność redakcji jest nieoceniony. Ponadto dziękujemy 

Aleksandrowi Graczykowi, któremu zawdzięczamy logo naszego 

wydawnictwa! Dziś witamy Was – Drodzy Czytelnicy w nowym 

składzie. Zapraszamy do stopki redakcyjnej! 



Terminarz – matura 2013 
MAJ  Godzina 9:00  Godzina 14:00 

 7  wtorek  język polski - PP 

wiedza o tańcu - PP 

wiedza o tańcu - PR 

 8  środa  matematyka - PP 

historia muzyki - PP 

historia muzyki - PR 

 9  czwartek  język angielski - PP 

język angielski - PR 

język angielski dla klas dwujęzycznych 

 10  piątek  matematyka - PR język polski - PR 

 11, 12 - sobota, niedziela 

 13  poniedziałek 

 wiedza o społeczeństwie - PP 

 wiedza o społeczeństwie - PR 

filozofia - PP 

filozofia - PR 

 14  wtorek 

 chemia - PP 

 chemia - PR 

geografia - PP 

geografia - PR 

 15 - środa 

 16        czwartek 

 języki mniejszości narodowych - PP 

 język kaszubski - PP 

języki mniejszości narodowych - PR 

język kaszubski - PR  

 godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych 

 godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych 

 godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych 

 godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych 

 godz. 15:20 - chemia  w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych 

 godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas 

dwujęzycznych 

 17  piątek 

 biologia - PP 

 biologia - PR 

historia - PP 

historia - PR 

 18, 19 - sobota, niedziela 

 20  poniedziałek 

 fizyka i astronomia - PP 

 fizyka i astronomia - PR 

język łaciński i kultura antyczna - PP 

język łaciński i kultura antyczna - PR 
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 21  wtorek  język niemiecki - PP 

język niemiecki - PR 

język niemiecki dla klas dwujęzycznych 

 22  środa 

 informatyka - PP 

 informatyka - PR 

historia sztuki - PP 

historia sztuki - PR 

 23  czwartek  język rosyjski - PP 

język rosyjski - PR 

język rosyjski dla klas dwujęzycznych 

 24  piątek  język francuski - PR 

język francuski - PR 

język francuski dla klas dwujęzycznych 

 25, 26 - sobota, niedziela  

 27  poniedziałek język hiszpański - PP 

język hiszpański - PR 

język hiszpański dla klas dwujęzycznych 

 28  wtorek język włoski - PP język włoski - PR 

Egzaminy ustne również będą przeprowadzane w dniach 7-28 maja.  

Szczegółowy ich terminarz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń maturalnych. 

Powodzenia! 

 

Majówkowy festyn w naszej szkole 

18 maja br. o godz. 14, rozpocznie się I Szkolny Festyn pod hasłem 

„Szkoła z pasją i ze smakiem”.  

W programie m.in.: 

* Występy młodzieży szkolnej (m.in. KABARETON) 

* Mecz siatkówki nauczyciele-uczniowie 

* Zbiórka pieniędzy na schronisko AZOREK 

* Występ zespołu taneczno-marszowego PA-MAR-SZE z Rogoźna 

* Występ zespołu dziecięcego ISKIERKI z Rogoźna 
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* Koncert hip – hopowy 

* Kiermasz książek 

* Sklepik gastronomiczny 

* Kawiarenka, m.in. kawa, herbata, ciasto 

* Przejazd bryczką  

*Atrakcje dla dzieci, m.in. dmuchane zjeżdżalnie, malowanie     

twarzy 

* Występ gościa specjalnego – Kalina Perz 

* Zabawa taneczna… 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w festynie. Jego zakończenie 

przewidziano na godz. 22.00. 

 

 

Aktualności 

Radość Andżeliki 

 Uczennica klasy 2 TŻ, Andżelika Piechowiak wzięła udział w finale 

ogólnopolskiego konkursu, ,,Młody Kreator Sztuki Kulinarnej" -

zorganizowanego przez firmę Unilever Food Solutions z siedzibą w 

Poznaniu. Tematem przewodnim tej edycji było mięso indycze. Nasza 

szkolna koleżanka wygrała ten finał, a wiadomość o tym szybko rozniosła 

się po całej szkole i nie tylko. Gratulacjom nie było końca. Nawet 

Andżelika złożyła podziękowania na szkolnym profilu na facebooku. 

Poniżej przytoczymy kilka fragmentów słów zwyciężczyni: [...] 

konkurencja była na bardzo wysokim poziomie. Pomimo rywalizacji i 

walki o pierwsze miejsce, wspieraliśmy się, pomagaliśmy sobie 
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wzajemnie, zrodziły się między nami przyjaźnie, które mam nadzieję, 

będą trwały dłużej. Ale jak to w konkursach bywa - ktoś musi wygrać i 

ktoś musi przegrać. [...] To jest niesamowite uczucie, gdy Twoja ciężka 

praca oraz zaangażowanie opiekuna zostają docenione w tak 

wyjątkowy sposób. Dziękuję Pani Staroście-Byczyńskiej za to, że mi 

zaufała i poświęciła tyle czasu, mimo tego, że konkurs przewrócił jej 

życie osobiste do góry nogami. Na koniec chciałabym podziękować 

wszystkim „Aniołom”, które wspierały mnie, motywowały do ciężkiej 

pracy, a przede wszystkim wierzyły we mnie do samego końca. To nie 

tylko mój sukces - również Wasz, pamiętajcie o tym! do samego końca. 

Pełną wypowiedź Mistrzyni można znaleźć na profilu szkoły na facebook.

Dzień wiosny w zimowej oprawie 

21 dzień marca każdego roku to dzień, w którym przychodzi 

kalendarzowa wiosna. W tym roku pogoda spłatała figla. Jednak nie 

uczniom naszej szkoły, którzy w remizie OSP świętowali nadejście długo 

oczekiwanej pory roku. W tym dniu przypadał także Dzień Patrona Szkoły, 

o którym pisaliśmy w nr 7. Po zakończeniu części oficjalnej – związanej z 

Dezyderym Chłapowskim, uczniowie śpiewali piosenki nawiązujące 

tematyką do wiosny. Wszystkie występy były doceniane brawami uczniów 

znajdujących się w remizie. Po zakończeniu tej części programu uczniowie 

przenieśli się do szkoły, by rozwiązywać zadania matematyczne – 

ponieważ 21 marca przypadł także Dzień Przedmiotów Ścisłych. 
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Krzyżówka, sudoku i obliczenia matematyczne – to były zadania, które 

były ostatnim punktem dnia wiosny. 

 

Zajęcia z hodowli zwierząt 

Od września grupa naszych uczniów uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych z hodowli zwierząt prowadzonych przez Annę Stefańską. 

Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych techników żywienia z hodowlą i 

chowem zwierząt, od których pozyskiwane są surowce żywieniowe, takie 

jak: mięso, mleko, jaja. Istotne też jest zwrócenie uwagi na wpływ 

żywienia, higieny i profilaktyki zwierząt na jakość surowców. 

Uczniowie zainteresowani tą tematyką, głównie - “żywieniowcy”, poznali 

podstawy anatomii zwierząt hodowlanych oraz zaznajomili się z zasadami 

chowu i hodowli, żywienia oraz profilaktyki poszczególnych gatunków: 

bydła, trzody chlewnej, drobiu, owadów użytkowych, zwierząt 

futerkowych, ryb i koni. Uczestniczyli też w dwóch wyjazdach 

edukacyjnych. Pierwszy z nich odbył się 20 marca – wówczas odwiedzili 

zimowe zoo poznańskie. Dokonywali tam obserwacji zwierząt dzikich 

zimą w warunkach hodowlanych. Drugi wyjazd, który odbył się 9 

kwietnia, to udział w Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Poznaniu na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Wysłuchali tam 

czterech wykładów z hodowli bydła, m.in. o: pedicure u krowy, zasadach 

żywienia krowy dającej 100 l mleka, budowie obory oraz powstawaniu 

mleka ze słomy (przemiany LKT – solidna lekcja chemii i biochemii). 

Wykłady przeprowadzili państwo Barbara i Paweł Stefańscy, których 

uczniowie poznali osobiście. Efekty zajęć ćwiczeniowych można oglądać w 

sali nr 15 – tam wywieszone są wykonane przez uczniów schematy 
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podziału technologicznego tuszy wołowej i wieprzowej, które dają nam 

wyobrażenie nie tylko o kawałku mięsa podlegającemu przeróbce na 

zajęciach praktycznych dla kucharzy i żywieniowców, ale również 

stanowią ciekawostkę dla konsumentów. Na koniec pragniemy zaznaczyć, 

że z zajęć skorzystali (w różnej mierze, w zależności od 

frekwencji) dotychczas: Joanna Kaszarek, Mateusz Maciejewski, 

Michalina Modlibowska, Kinga Nowak, Anna Pędzińska, Katarzyna 

Ratajczak, Olga Szymanowska, Magdalena Wanecka. 

  

Pięknie nakryła! 

16 kwietnia br. odbyła się III edycja  konkurs  pt. „Stół pięknie 

nakryty” – przyjęcia komunijne. Konkurs odbył się w Zespole Szkół 

 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Udział w konkursie wzięła 

Sandra Skibińska uczennica trzeciej klasy technikum. Celem konkursu 

jest  popularyzacja dbałości o estetykę nakrycia stołu, rozwijanie inwencji 

twórczej młodzieży, doskonalenie umiejętności doboru zastawy stołowej, 

szkła i innych elementów stołu do określonego tematu. Sandra zajęła 

wysokie III miejsce. Opiekunką była Joanna Klińska.  

 

Słowo od Michaliny 

Nazywam się Michalina Modlibowska, jestem uczennicą klasy  

pierwszej technikum żywienia i usług 

gastronomicznych, od tego wydania pełnię 

funkcję zastępcy redaktora naczelnego – 

Mateusza. Jestem też członkiem grupy 
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Murowani, która bierze udział w ogólnopolskim programie dla młodzieży 

ze szkół ponadgimnazjalnych „Mam Haka na Raka”. Oprócz mnie, w skład 

zespołu wchodzą:  Magdalena Wanecka, Mateusz Maciejewski, Kinga 

Nowak  i Anna Pędzińska.  Opiekunką  naszej grupy jest Iwona Ellert. 

Ideą tego programu jest walka z czerniakiem. W pierwszym etapie 

zorganizowaliśmy  marsz profilaktyczny i zbieraliśmy podpisy na 

deklaracjach.  Oprócz tego,  w naszej szkole można było przeprowadzić  

badania profilaktyczne  videodermatoskopem, były one dostępne dla 

wszystkich mieszkańców Murowanej Gośliny, i nie tylko. W efekcie dalszej 

pracy naszej grupy, powstała piosenka o tym, jak  zapobiegać  

czerniakowi, którą zaśpiewała  Anna Pędzińska   Krystian ”Reflo” Zellner. 

Utwór został wykonany na  lekcji pokazowej w Bolechowie i w naszej 

Szkole –  w Murowanej Goślinie, także podczas Drzwi Otwartych. Jako 

jedyny zespół z naszej szkoły przeszliśmy do drugiego  etapu akcji , co  

bardzo nas  cieszy, ale i mobilizuje, teraz trzeba postarać się jeszcze 

bardziej i walczyć o kolejne laury. Jesteśmy bardzo dumni z tego,  co do 

tej pory udało się nam zrobić i pełni wdzięczności dla tych, którzy nam 

pomagają. Marzy nam się  sukces. Bądźcie z nami! 

Michalina z  Murowanych  

 

Wycieczka do Berlina 

10 kwietnia uczniowie naszej szkoły wyjechali na jednodniową 

wycieczkę do Berlina. W wycieczce wzięło udział 34 uczniów, nad którymi 

opiekę sprawowali nauczyciele: Ewelina Niewolak Druchlińska, Joanna 

Białachowska i Norbert Musiał. Około godz. 11:00 dotarli kostolicy 
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Niemiec. Pierwszą  atrakcją była Stara Galeria Narodowa – berlińskie 

muzeum, którego ekspozycja obejmuje XIX wieczne malarstwo i rzeźbę. 

Po godzinnej lekcji historii  podążyli Aleją Lipową (Unter den Linden) w 

stronę Bramy Brandenburskiej (Brandenburger Tor) – najbardziej znanej 

budowli Berlina oraz symbolu Zjednoczenia Niemiec. Po krótkim 

przystanku pod Bramą i zrobieniu niezliczonej ilości zdjęć, skierowali się 

w stronę Reichstagu – Parlamentu Niemiec. Następnie udali się  na Plac 

Poczdamski (Potsdamer Platz), który słynie z nowoczesnej architektury. 

Kolejnym punktem zwiedzania było Berlińskie Centrum Handlowe, gdzie 

 mieli chwilę czasu dla siebie oraz mogli dokonać zakupu pamiątek. 

Następnie ruszyli do Tropical Islands, parku wypoczynku, zwanego 

potocznie „tropikalną wyspą”, gdzie mogli podziwiać największy las 

tropikalny świata pod dachem z roślinnością tropikalną, a także plażą. Do 

dyspozycji były baseny i restauracje. O godz. 22:20 szczęśliwie dotarli do 

Murowanej Gośliny. 

 
Majówka 2013 

 

Długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Pogoda za oknami 

zachęca do miłego spędzenia tego wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Dla tych, którzy zamierzają spędzić miłe chwile pod chmurką, lecz nie 

wiedzą jak, mamy kilka porad, które można wykorzystać. Dla tych, dla 

których liczy się sport lub rekreacja w sam raz będzie wycieczka po szlaku 

Cysterskim, który znajduje się na terenie Murowanej Gośliny. Dla 

lubiących przyrodę genialnym rozwiązaniem będzie wizyta w Puszczy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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Zielonka, która o tej porze roku wygląda pięknie i zapiera dech w 

piersiach. Jest i opcja dla tych, którzy wolą zostać na miejscu. 3 maja, na 

placu Powstańców Wielkopolskich odbywać się będą uroczystości 

rocznicowe pod pomnikiem powstańców. Po ich zakończeniu odbędą się 

pokazy strażackie, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem 

wszystkich widzów. Podczas tej części obchodów 3 maja, prezentowane 

będą różne pojazdy strażackie, którymi na każdą akcję wyruszają strażacy 

z Murowanej Gośliny, a ryk silników zakłóci dźwięk orkiestry Ochotniczej 

Straży Pożarnej pod batutą p. Sibilskiego. 

/MJ/ 

 

Przepisy na majówkę 

Udka w ananasowej glazurze  

 

Wymieszaj miód, połowę soku z ananasa oraz przyprawę Złocisty 

Kurczak Knorr. Umyj i osusz udka.  Włóż do marynaty i wstaw do lodówki 

na 15 minut. Przygotuj glazurę z dżemu, reszty soku ananasowego i 

musztardy. Wyjmij udka i połóż je na rozgrzanym ruszcie, grilluj ok. 30 

minut przewracając odwracając i smarując glazurą. Przygotuj sos 

sałatkowy czosnkowy Knorr według przepisu na opakowaniu. Podawaj 

gotowe dania polane sosem.  

 

Surówka wiosenna 

Składniki: małe dwie główki sałaty babe, 2 jajka, kilka rzodkiewek, ser 

feta apetina z ziołami, pęczek szczypiorku wraz z cebulą, pół świeżego 
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ogórka, kilka małych pomidorków koktajlowych, sól, koperek lub natka 

pietruszki. 

Sposób przygotowania: Sałatę rwiemy na małe kawałki. Ugotowane 

jajka kroimy w dużą kostkę. Ser także. Ogórek i pomidory kroimy w 

kostkę, odrobinę solimy w celu puszczenia soków i pozostawiamy na 

osobnej miseczce na ok. 30 min. Jeśli chce nam się „bawić” najlepiej 

usunąć jeszcze część nasienną z ogórka i pomidorków. Po tym czasie 

odlewamy wodę, i przekładamy do głównej miski. Mamy wtedy pewność, 

że nasza surówka nie podcieknie nieestetycznie wodą. Dodajemy jeszcze 

tylko pokrojoną rzodkiewkę, doprawiamy do smaku pieprzem, koperkiem 

i sporą ilością natki i chłodzimy w lodówce przez godzinę.  

Ponieważ apetina jest już słona (jak każdy ser feta) surówki już nie solę. 

 

 

 

 

Lody truskawkowe domowej roboty 

 

Składniki: 30 dag świeżych truskawek, śmietana kremówka (duże 

opakowanie), 150g cukru pudru. 
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Sposób przygotowania:  Śmietanę ubijamy z cukrem na puszystą 

masę, dodajemy umyte i rozdrobnione na kawałki truskawki, wszystko 

razem ponownie ubijamy. Przekładamy 

do formy i zamrażamy przez ok. 3 

godziny. Przygotowane lody można 

udekorować wiórkami gorzkiej 

czekolady. 

 

 

 KĄCIK KIBICA – NOWY DZIAŁ 

 W tym wydaniu gazetki Sukces Murowany pojawia się nowy dział – 

przeznaczony dla kibiców piłki nożnej. W nim znajdziecie informacje 

związane z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi. Los chciał, że to 

wydanie ukazuje się po zakończeniu pierwszych półfinałów elitarnych 

rozgrywek z cyklu UEFA Champions League.  

 Pierwszy mecz, który zakończył się przed ukazaniem tego wydania to 

pojedynek Bayernu Monachium z FC Barceloną. To miało być widowisko 

na poziomie i takie było. Wynik pokazuje to najlepiej. 4:0 dla drużyny z 

Monachium. Wielkie zaskoczenie, wręcz sensacja. Piłkarze z Katalonii 

skomplikowali sobie plany, które brzmią: awans do finału.  

 FC Barcelona – drużyna, która czterokrotnie wygrywała Ligę 

Mistrzów (2010-2011, 2008-2009, 2005-2006, 1991-1992) , drużyna w 

której jest Messi , miałaby pożegnać się z kolejnym trofeum? To nie był 

wypadek przy pracy. Bayern Monachium również ma na swoim koncie 



Sukces Murowany  26 kwietnia 2013 
 

14 

 

cztery zwycięstwa całych rozgrywek (2000-2001, 1975-1976, 1974-1975, 

1973-1974). Czy jesteśmy świadkami sensacyjnego rozstrzygnięcia.  

Wynik meczu: 4:0 dla Bayernu Strzelcy: 2x Mueller, Gomez, Robben. 

 KONTRA   1.05.2013 r.  Godz. 20:45 

 

                                                                                        /MJ/ 

 

Oferta edukacyjna szkoły

Szkoła w Murowanej Goślinie 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, otwartej w tym roku szkolnym 

po generalnym remoncie. 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 
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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 i inne), a także w organach administracji samorządowej, 

zajmującej się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i 

stowarzyszeniach.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Oferujemy: zawody o profilu żywieniowym: kucharz, cukiernik, piekarz; 

zawody o profilu mechanicznym: mechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik, 

blacharz samochodowy, lakiernik i inne;  

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. 

Szkoła zaoczna – weekendowe Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w 

terminie 

od 20 maja do  4 czerwca 2013 r. w godz. 8.00 do 15.00. 

62-095 Murowana Goślina , ul. Szkolna 1 

tel. 61-8-122-491 

e-mail: murowana.goslina@zsbolechowo.pl 

Zapraszamy, dołącz do nas!
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