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Szkoły w Murowanej Goślinie 

przy Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie 

DWUMIESIĘCZNIK * ROK VI * NR 21 * 01.04.2016* cena 1zł 

Gazetka Uczniowska 

 
Wydanie specjalne na Drzwi otwarte 

Dzisiaj w Sukcesie:     

- Jak jest w naszej szkole ?  

- Za co lubię moją szkołę  

- Aktualności z życia szkoły 

- Witaj wiosno ! 

- Z teki biblioteki 

- Kącik kulinarny 

- Fenomen kultury i muzyki 
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Jak jest w naszej szkole? 

 

Jeśli ktoś z okolic Poznania, szuka dobrej 

szkoły gastronomicznej, chciałby się 

kształcić i zdobywać wiedzę u 

profesjonalistów, z możliwością super 

praktyk, to powinien wybrać szkołę w 

Murowanej Goślinie. W świecie 

kulinarnym, nasza szkoła jest chyba 

najbardziej rozpoznawalna.  

Nie ma kucharza w stolicy Wielkopolski, który nie słyszałby o 

dokonaniach małej szkółki pod Poznaniem.  

To, że mamy okazję wyjeżdżać  na tak wiele konkursów, szkoleń i pokazów, 

daje nam możliwości, których pozazdrościłby nie jeden uczeń poznańskich 

szkół gastronomicznych. Każdy kto interesuje się kuchnią, w naszej szkole 

znajdzie wszystko co będzie mu potrzebne do rozwijania swojej pasji i 

zainteresowań. W trakcie nauki, dostrzeże nie tylko rewelacyjnie 

wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, ale również fantastyczną atmosferę 

i ducha szkoły. 

Dołącz do grona najlepszych!!! 

 
 



Sukces Murowany 1 kwietnia 2016 

 

3 

 

 
Za co lubię moją szkołę? 

 
  roznoszą się po niej piękne zapachy! 

 dzięki naszej szkole mogłam wziąć udział w konkursie Primerba Cup i  zmagać 

się  z profesjonalnymi kucharzami z całej Polski 

 za zdrowe soczki w automacie. Mniam 

 daje mi szansę na rozwój moich pasji  

 testuję swoje umiejętności, biorąc  udział w wielu konkursach szkolnych i 

ogólnopolskich 

 mogę gotować w czasie lekcji, przy tym smacznie zjeść 

 za to, że można zgłosić się do nauczycieli z każdym problemem 

 za bułki od Pani Basi! 

 genialne lekcje historii 

 ponieważ wygląda jak Hogwart i panuje tu magiczna atmosfera 

 za dobre praktyki na promie Unity Line 

 ponieważ są  liczne kartkówki i sprawdziany 

 za morze śmiechu na zajęciach w kuchni 

 lubię gotować, dlatego też profil gastronomiczny jest dla mnie idealny 

 nauczyciele potrafią dostrzec nasze moce strony i ukierunkować nas 
 

 za lekcje w-fu na siłowni 

 czuję się tu swobodnie, nie muszę się tak przejmować swoim wyglądem jak w 

Poznaniu 

 lekcje zawodowe z hotelarstwa są bardzo ciekawe 

 bibliotekę, w której zawsze  coś się dzieje 

  moja szkoła jest mała, nikt nie jest anonimowy 
 

  szkoła ma przyjaciół, którzy są w branży gastronomicznej i zabierają nas na 
gotowanie z różnymi świetnymi kucharzami  

 
 dzięki pomocy pani Izabeli Starosty Byczyńskiej wygrałam konkurs w 
Pniewach „Torty dla Mamy”, wygrana w konkursie zmotywowała mnie  do 
kolejnych szkolnych wyzwań   
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Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia, 

       egzamin jaki Was czeka niech będzie dla Was łatwym 

i bezstresowym przejściem 

w dorosłe życie. 

                                Życzenia składa cała społeczność szkolna! 

 
Aktualności 

Wycieczka na Ostów Tumski 

Uczniowie klasy IV TŻ wraz z wykładowcą historii – panem 

Zbigniewem Wojczakiem udali się na wycieczkę do Poznania. Celem 

wycieczki było zwiedzenie poznańskiej Katedry będącej siedzibą Parafii 

Archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz udział w 

warsztatach archiwalno-historycznych w Archiwum Archidiecezjalnym w 

Poznaniu. 

W Katedrze zwiedziliśmy nawę główną i kaplice katedralne w tym m.in. 

Złotą Kaplicę oraz podziemia katedralne z najstarszymi fundamentami 

katedry, domniemanym basenem chrzcielnym oraz domniemanymi 

miejscami pochówku Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jak również kryptę 

z doczesnymi szczątkami Arcybiskupów Poznańskich. 

W Archiwum Archidiecezjalnym wzięliśmy udział w warsztatach 

archiwalno – historycznych dla uczniów, zapoznając się ze starodrukami, 

inkunabułami oraz dokumentami archiwalnymi – poznając ich historię, 

metody konserwacji oraz sposoby przeprowadzania kwerend 

genealogiczno –poszukiwawczych. Spotkanie poprowadził Wicedyrektor  

Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. dr Jan Maria Musielak – 

znakomity biblista. 
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  Wielkanocny Konkurs Gastronomiczny 
 

 

11 marca br. odbył się Wielkanocny Konkurs Gastronomiczny, w którym 

wzięli udział uczniowie klas zawodowych i technikum naszej szkoły, a 

oceny dokonało jury w składzie – Witold Wróbel -członek Polskiej 

Akademii Smaku, Juliano Redondo Bueno – szef Pika Pika Tapas Bar, 

Kasun Perera szef kuchni Kyokai Sushi Bar, Ewelina Cisłak z miesięcznika 

Top Agrar Polska, Barbara Celichowska – dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz  

Beata Strama –dyrektor i Małgorzata Krzysztoń – wicedyrektor naszej 

szkoły. 

 Uczniowie wykazali się precyzją wykonania i podania potraw, które 

zachwycały niepowtarzalnym smakiem. I tak, w konkursie Wielkanocna 

potrawa: 

I miejsce zdobyły tarta z jajkiem, białą kiełbasą i żurkiem wykonane 

przez Darię Budych i Kamilę Kukawkę 

II lokatę zdobyli  Wiktoria Meyer i Karol Linert  

 za comber z królika  i lulki z gzikiem. 

Na kulinarnym podium stanęły też Małgorzata Repczyńska i  Monika 

Stróżewska,  które wykonały  sernik „Rosa” .  

Konkursem towarzyszącym był  wybór stołu wielkanocnego pięknie 

nakrytego. W tej kategorii wygrała  Roksana  Rączkowiak, wyprzedzając 

swoją propozycją – stół w wykonaniu Magdaleny Salamon i Karoliny 

Czempińskiej. Trzecią lokatę zdobyły – Karolina  Kaczmarek i Oliwia 

Czaplińska. Nagrodę specjalną organizatorów  konkursu świątecznego  w 

kategorii Stół wielkanocny pięknie nakryty za pomysłowość, największy 

wkład pracy i samodzielność wykonania   otrzymały Asia Smolanowicz  i 

Wioletta Makowska.  
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Nagrodę specjalną od naszych gości w postaci zaproszenia na tygodniowy 

staż w Kyoki Susi Bar w Poznaniu otrzymały Weronika Szymczak i 

Weronika Kamińska. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Szkoła wzbogaciła się również o kilkanaście pozycji  kulinarnych 

przekazanych  przez wielkiego przyjaciela szkoły Pana Witolda Wróbla. 

  Organizatorkom konkursu, paniom Danucie Borejsza Wysockiej i 

Grażynie Zawal serdecznie dziękujemy!                                                                              

 

Rozpoczyna się ranking klas 

 

 

1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy 

2. Konkurs trwa od 01.02.2016 i kończy się 31.05.2016 

3. Konkurs dzieli się na trzy etapy: 

 marzec 

 kwiecień 

 maj 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

 wyniki w nauce    (1- 12 punktów) 

 frekwencja            (1- 12 punktów) 

 średnia ocen klasy ze sprawdzianów z przedmiotów: matematyka 

i  język polski, wystawiona w danym miesiącu  (1- 12 punktów) 

 zachowanie - ilość ujemnych i dodatnich punktów (1- 12 punktów) 

 wysokość wpłat na Samorząd Uczniowski   (1- 12 punktów) 

5. Nagrody:  

za zajęcie I miejsca- 500 złotych 

za zajęcie II i III miejsca – nagrody pocieszenia  
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Czy wiosna zaszaleje?  

 

2 lutego świstaki przewidują, jak szybko nadejdzie wiosna. W Europie 

naczelnym meteorologiem jest ukraiński świstak Timka II, mieszkający na 

uniwersytecie w Charkowie, zaś w USA jego przyjaciel Phil. Czy w tym 

roku mają dla nas dobre wieści? Podobno tak. Wiosna nadejdzie szybko i   

będzie nas zachwycać świeżością zapachów, kolorami kwitnących drzew, 

soczystą zielenią traw. Lasy już są  wyścielone białymi i fioletowymi 

kwiatami. Chwytają słońce, póki mogą. Warto iść w las… i popatrzeć. 

Dobrze, że jest wiosna, bo wtedy  człowiekowi chce się głębiej oddychać, a 

taki głębszy oddech potrafi unieść! 

Czy Ty wiosną zaszalejesz? 

Nadchodzi wiosna i warto zastanowić się nad zmianą 

swojego trybu życia.   

Może nie macie pomysłu od czego zacząć?  

Oto nasza propozycja co możesz zrobić dla swojego ciała i 

ducha. 

 

 Witamina D wisi w powietrzu i czuć ją w każdym atomie organizmu, 

wyjdź więc na spacer 

 Zmień nawyki żywieniowe: zimowe otulające napoje  takie jak gorąca 

czekolada, zamień na orzeźwiające lemoniady czy koktajle 

 Bądźmy fit, nawet z czekoladą w ręku! Bądźmy ekstra nawet z 

nadwagą! Ale jeśli masz taką możliwość rozruszaj trochę gnaty. 

Endorfiny – czas start!   
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 Jeśli chcesz się doskonale wysypiać to pamiętaj, nie korzystaj z 

telefonu, komputera czy telewizji co najmniej godzinę przed snem, 

zamień to na książkę  

 Może wraz ze zmieniającą się przyrodą, zmienisz siebie? 

 (kolor włosów, styl ubioru lub po prostu myślenie o świecie) 

 Możesz wzdychać z ogólnego rozczarowania swoim wyglądem. 

Jednak zaglądając do lustra, patrz się na siebie tak długo, dopóki na 

twojej twarzy nie pojawi się uśmiech. Zauważ, co cię skłania do niego. 

Może iskierki w oczach, a może kształt ust, długie włosy, ładny 

dekolt? Pamiętaj, że  

„ Szczęście jest zawsze tam, gdzie człowiek je widzi” 

 
Każdy pretekst do zmiany na lepsze jest dobry. Wiosna tuż tuż, więc 
DO DZIEŁA !!!   

 

 

Prima aprilis 

Nazwa prima aprilis nie jest przesadnie wyszukana – oznacza po prostu  

"pierwszy kwietnia". Obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia jest  

obchodzony w wielu krajach świata, jego początki datuje się na czasy  

starorzymskie. Prima aprilis to jedyny dzień w roku, w którym 

oszukiwanie innych jest jak najbardziej na miejscu i wszystkie żarty należy 

traktować na luzie i z przymrużeniem oka. Potrzebne jest duuuuuże 

poczucie humoru i refleks, by samemu nie dać się nabrać. 
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Z Teki biblioteki 
 

 Nasza szkoła  bierze  udział w Narodowym Programie Rozwoju 

Czytelnictwa na lata 2016-2020.   

 

Mamy szansę pozyskać środki na zakup książek  do szkolnych bibliotek.  

Przez cały rok szkolny proponujemy Wam  różnorakie konkursy. Liczymy  

na Wasze wsparcie   poprzez  liczny  udział  w tych  przedsięwzięciach.  

Wciąż macie okazję przystąpić do kolejnych propozycji. 

 

Czy fotografia może uchwycić "ducha książki"? 

 

 Zapraszamy wszystkie klasy  do udziału w konkursie  

polegającym  na przygotowaniu  kilku zdjęć  na podstawie wybranej 

książki. ,,DUCHA KSIĄŻKI” rozumiemy przez próbę uchwycenia 

wyjątkowości wybranej książki, oddania atmosfery utworu, 

przedstawienia własnych wyobrażeń na temat miejsc, bohaterów, czasu, 

scen, itd. 

Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów  wspomagane przez 

nauczycieli i rodziców. Szczegóły w bibliotece. 

Uwieńczeniem Waszej pracy oprócz nagród rzeczowych  będzie  

wystawa prac.  
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Przyłapani na czytaniu  konkurs fotograficzny 

 

Zapraszamy   do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Przyłapani na 

czytaniu”. Zadaniem uczestników konkursu jest sfotografowanie osoby 

czytającej książkę, gazetę, czasopismo w domu lub miejscu publicznym 

(park, przychodnia, autobus itp.).Nadesłana fotografia musi być zapisana 

w pliku JPEG. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii. Zdjęcia 

należy przesłać drogą elektroniczną wraz z imieniem i nazwiskiem autora 

pracy, klasą do której uczęszcza na adres za.gra@wp.pl w terminie do 

3 czerwca 2016r. Serdecznie zapraszamy.  

 

Walenty w bibliotece 

9 i 10 lutego odbywał się w naszej szkole konkurs czytelniczy pt.:  

„Miłość w literaturze pięknej”. 

Uczestnicy, musieli poradzić sobie z zadaniami polegającymi na 

dokończeniu przysłów o miłości, rozpoznaniu autora po fragmencie 

utworu, połączeniu ze sobą słynnych par z literatury, historii i filmu. W 

tym roku podium uginało się od ilości uczestników, którzy zdobyli taką 

samą ilość punktów. Dla autorów najlepszych walentynkowych 

rymowanek i tych, którzy rozwiązali miłosną zagadkę były słodkie  

upominki. 

 

 

  

mailto:za.gra@wp.pl
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Rymowanka walentynkowa 

 

Często od ściany do ściany 

chodzisz mocno zdołowany. 

Dużo myślisz o osobie, 

która się już kocha w tobie? 

Lecz czy słuszne to zmartwienie ? 

Lepiej spytaj o chodzenie! 

 

Dziękujemy Radzie Rodziców, która sfinansowała zakup nagród 

konkursowych, a wszystkich uczniów zapraszamy do kolejnych konkursów 

organizowanych w naszej szkole. 

Biblioteka 

  

ZAPRASZAMY  
 

DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU  

„OSOBA POZYTYWNIE NAKRĘCONA”  

 
-Jeśli masz jakąś pasję… 

-Jeśli robisz coś fajnego… 
-Jeśli coś tworzysz… 
-Jeśli coś piszesz… 

-Jeśli komuś pomagasz… 
-Jeśli robisz coś ciekawego...,  

 
coś nietypowego to weź udział w tym konkursie! 
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Kącik kulinarny 

 
Pomysły na zdrowy początek dnia  
 
Omlet z owocami 

 
Składniki na jeden omlet: 
 
2 duże jaja 
 
2 łyżki mąki pełnoziarnistej 
szczypta soli 
 
1/2 łyżeczki stewii w proszku 
 
masło klarowane 
 
owoce (banan, pomarańcza, nasiona granatu) 
 
 
Przygotowanie: 
 
1.Białka dokładnie oddzielam od żółtek i ubijam je na sztywną pianę z dodatkiem  
szczypty soli. 
 
2.Do żółtek dodaję stewię, chwilę ucieram, następnie mąkę i stopniowo dodaję ubite 
białko miksując na najmniejszych obrotach miksera.  
 
3.Przygotowane ciasto wlewam na patelnię i na małym ogniu pod przykryciem smażę 
omlet, aż będzie złocisty od spodu (ok. 4-5 minut), następnie za pomocą łopatki 
przekładam go na talerz i odwracam talerz tak, aby bez problemu omlet z drugiej 
strony przełożyć na patelnię. 
 
4.Teraz już bez przykrycia smażę jeszcze 1-2 minuty, przekładam omlet na talerz.  
 
5.Przygotowane ciasto odstawiam na kilka minut na bok, a w tym czasie szykuję 
owoce.  Dekoruję ulubionymi owocami i od razu podaję. 
 
 
 

  



Sukces Murowany 1 kwietnia 2016 

 

13 

 

 
 
 
Dietetyczna  sałatka z kaszą gryczaną 
 
 
Składniki  
 
100 g kaszy gryczanej (1 torebka) 
 
1 czerwona papryka 
 
1 mała czerwona cebula 
 
3 ogórki kiszone lub konserwowe 
 
garść natki pietruszki 
 
3-4 łyżki oliwy z oliwek/oleju rzepakowego 
 
szczypta soli 
 
szczypta pieprzu ziołowego 
 
szczypta pieprzu czarnego  
 
 
Przygotowanie 
 

1.Torebkę kaszy gryczanej wkładam do gotującej się i osolonej wody. 
Gotuję ok. 15-20 minut pod przykryciem, następnie przelewam zimną wodą i 
odcedzam. 
 
2.Paprykę pozbawiam gniazd nasiennych i wraz z cebulą kroję w kostkę. 
Ogórki kroję w półplasterki, a natkę pietruszki drobno siekam. 
 
3.Wszystkie składniki przekładam do miski, dodaję oliwę z oliwek i doprawiam do 
smaku przyprawami. 
 
4.Całość dokładnie mieszam, przechowuję w lodówce do 2 dni. 
 
 Smacznego! 
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Fenomen kultury i muzyki 

 

Podczas gdy większość artystów z całego świata, stara się jak najbardziej 

upodobnić do zachodnich wzorców, istnieje kilka krajów, które wyróżniają 

się na międzynarodowym rynku muzycznym. Mowa oczywiście o Japonii i 

Korei Południowej, z których to pochodzący j-pop i k-pop stają się coraz 

bardziej popularne wśród młodzieży także i w Polsce. Zacznijmy od tego 

czym właściwie jest j-pop. Japoński pop (bo tak brzmi pełna nazwa tego 

gatunku) powstał w późnych latach 80. i rozwinął się w latach 90. Jest to 

muzyka pochodna przede wszystkim dance-popowi i electropopowi, ale 

podczas przesłuchiwania utworów najpopularniejszych japońskich 

artystów (m.in. Momoiro Clover, Mr. Children, Ayumi Hamasaki, 

Southern All Stars oraz Dreams Come True) można natknąć się na 

spokojne i wzruszające ballady. Muzyka j-pop stała się ważną częścią 

japońskiej kultury, a używana jest praktycznie wszędzie: w programach 

telewizyjnych, reklamach, anime, filmach, programach radiowych i grach  

komputerowych. Niewielu artystów utrzymuję się długo 

na listach przebojów, gdyż co roku powstaje 

przynajmniej kilkadziesiąt nowych grup, które można 

określić jako „zespoły jednej piosenki”, jednak gdy artystom uda się 

osiągnąć większy sukces, są celebrowani przez lata i mają swoje stałe 

miejsce na japońskim rynku muzycznym. Koreański pop, zdecydowanie 

bardziej inspirowany zachodem, mimo wszystko także nie wpasowuje się 

całkowicie w światowe trendy muzyczne. Jest to swoista mieszanka  

japońskiego popu i utworów zachodnich artystów światowego formatu. Ze 

względu na większe podobieństwo do amerykańskich hitów jest on coraz 

lepiej przyjmowany – powoli staję się nawet popularniejszy niż j-pop.  
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Świat usłyszał o k-popie w momencie gdy PSY opublikował swój utwór 

pt.„Gangnam Style” na portalu Youtube. Stał się on najczęściej 

odtwarzanym filmem świata i nadal utrzymuje swoje miejsce na podium w 

tej kategorii. Koreańscy artyści to przede wszystkim zespoły – boysbandy 

oraz girlsbandy (m.in. BigBang, EXO, GirlsGeneration, 2NE1, VIXX, BTS, 

Got7, Super Junior) rzadko ma się do czynienia z solowymi artystami. 

Chłopcy i dziewczyny często debiutują na scenie w wieku 15 lat, a wcześniej 

uczęszczają do specjalnych szkół, kształcących przyszłe gwiazdy k-popu. 

Ogromną wagę wytwórnie przywiązują do wizualnej strony twórczości 

artystów – makijaż, stylizacje, teledyski, choreografia – wszystko musi być 

dokładnie dopracowane, zdaje się, że nie ma tam miejsca na jakąkolwiek 

wpadkę czy spontaniczność. Jednak k-pop to nie tylko muzyka, aktualnie 

stał się subkulturą popularną na całym świecie. Ze względu na dostępność 

treści cyfrowych zyskał szeroką publiczność i coraz więcej ludzi określa 

siebie mianem „k-popera” i „k-poperki”. Jeszcze dzisiaj nie wiadomo jaka 

będzie przyszłość j-popu i k-popu, jednak utwory artystów z dalekiego 

wschodu zajmują coraz wyższe miejsca na globalnych listach przebojów. 

Jedno jest jasne – nie są to gatunki dla wszystkich. Często przesadna 

dbałość o szczegóły i „cukierkowatość” może zrażać słuchacza, jednak 

należy brać pod uwagę mentalność tych, tak różnych od naszego, 

społeczeństw. Mimo wszystko zapoznanie się z tymi gatunkami 

muzycznymi może być ciekawe i inspirujące. 

 

Anna Pędzińska IVTż      
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