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Patron szkoły - Generał Dezydery Chłapowski 
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Postać, którą pragnę przedstawić to patron naszej szkoły Dezydery 

Chłapowski. Był polskim generałem, działaczem gospodarczym i 

prekursorem pracy organicznej. Urodził się 23 maja 1788 roku w Turwi.  

Od najmłodszych lat robił karierę jako wojskowy. Zyskał względy u 

Napoleona. 

 Podczas kompanii w 1807 roku otrzymał krzyż Virtuti Militari i Legię 

Honorową. Awansowany na kapitana i przydzielony jako adiutant 

generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a w lutym 1808 został ordynansem 

Napoleona. Z nim odbył kampanię moskiewską (1812) i saską (1813). W 

trakcie tej ostatniej poprosił o dymisję (planów oddania Księstwa 

Warszawskiego carowi w zamian za pokój), spowodowaną rozgoryczeniem 

wobec postawy Napoleona względem Polski oraz trudami przebytych 

kampanii. Wśród weteranów napoleońskich przysporzyła mu jednak złej 

sławy i oskarżeń o dezercję. Jako pułkownik w stanie spoczynku wyjechał 

do Paryża. Po abdykacji Napoleona udał się do Wielkiej Brytanii. W czasie 

„stu dni Napoleona” przez Paryż powrócił do Wielkopolski (1815). Osiadł 

w rodzinnej Turwi, gdzie uporządkował majątek i rozpoczął 

wprowadzanie nowoczesnej gospodarki. Aby pogłębić swoją wiedzę 

ponownie udał się w podróż do Anglii (1818-1819), gdzie między innymi 

praktykował pracując fizycznie w gospodarstwie. Dzięki temu majątek w 

Turwii stał się w krótkim czasie jednym z najlepszych gospodarstw w 
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Wielkim Księstwie Poznańskim. Chłapowski między innymi wprowadził 

płodozmian zamiast trójpolówki, używał żelaznego pługa i siał 

(wzbogacając glebę) koniczynę. Sam ze swojej strony przeznaczył część 

swoich gruntów do parcelacji między chłopów. Był współzałożycielem i 

działaczem Ziemstwa Kredytowego oraz Towarzystwa ubezpieczeń od 

ognia. 

 W momencie wybuchu powstania listopadowego przywdział ponownie 

mundur i przekroczył granicę, zgłaszając się do polskiego wojska 

powstańczego. Decyzją Rady Narodowej Chłapowski został w końcu 

awansowany do stopnia generała dywizji i powierzono mu naczelne 

dowództwo na Litwie, lecz nie dotarła ona na czas (Dezydery dowiedział 

się o niej dopiero w Prusach). Chłapowski został aresztowany i jako 

poddany pruski skazany na rok więzienia w twierdzy w Szczecinie, napisał  

podręcznik „O rolnictwie”. Po wyjściu na wolność powrócił do Turwii. 

Całokształtem swojej działalności kładł podstawy pracy organicznej, tym 

samym opierając się germanizacji. Wspierał przedsięwzięcia takie jak 

Bazar poznański, Towarzystwo Pomocy Naukowej oraz towarzystwa 

kredytowe. Zmarł 27 marca 1879 roku, a pochowany został w Rąbiniu.  

  

Generał, którego postać Wam przybliżyłam, wykazywał się ogromną 

odwagą oraz zaangażowaniem w funkcjonowanie Polski. Otrzymał wiele 

pochwał i zasług honorowych. Dzięki temu, czego się dowiedzieliśmy, 

możemy wnioskować, że był patriotą. Nie bez powodu odgrywa ważną rolę 

w historii wojny światowej i otrzymał miano patrona naszej szkoły.  

           

/AF/    



 

Dzień Edukacji Narodowej 
 
 

Dzień Edukacji Narodowej  jest uroczyście obchodzony we 

wszystkich instytucjach związanych z edukacją. Święto te zostało 

ustanowione 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy Karty praw i obowiązków 

nauczyciela  jako Dzień Nauczyciela. W 1982 tę ustawę zastąpiła Karta 

Nauczyciela  zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej. Ten 

dzień jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób. 

Minister Edukacji Narodowej  wręcza nauczycielom złote, srebrne i 

brązowe Krzyże Zasług, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody 

Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Wręczane są one na uroczystościach organizowanych z tej okazji. W 

Polsce Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 października. W tym roku 

przypada w niedzielę, dlatego też w szkole upamiętniamy to święto 12 

października, a dzień wolny od zajęć lekcyjnych będzie 15 

października w poniedziałek.  

 

Początek roku 

Każdy rok szkolny rozpoczyna się tak samo, jednak nie w naszej 

szkole.  Od 3 września należymy do Zespołu Szkół w Bolechowie, gdzie 

funkcję dyrektora pełni pani Lidia Szymczak. Dziś piszemy do nowego 

„Sukcesu Murowanego” i jako redakcja chcielibyśmy powitać po przerwie 

wakacyjnej naszych nauczycieli, koleżanki i kolegów. Nie możemy 

zapomnieć o „naszych pierwszakach”. Myślę, że szybko się 

zaaklimatyzujecie i chętnie będziecie angażować się w życie szkoły.  Nowe 
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obowiązki, mieszają się z radością w zdobywaniu wiedzy, poznawaniem 

nowego oraz nawiązywaniem szkolnych przyjaźni. Nieśmiałe pytanie: „Jak 

nam tu będzie?” nie pozostało bez odpowiedzi: „Chyba wesoło”.   

Witamy także nowych nauczycieli! Mamy nadzieję, że praca z nami 

nie sprawi Wam problemów. 

/MZ/

 

 

Aktualności 

Konkurs gastronomiczny 

26 września w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Pyra poznańska” 

oraz „Stół w stylu staropolskim”. Uczestnicy wykazali się jak zwykle 

kreatywnością, a także precyzją wykonania swoich potraw oraz 

dekorowania stołów. Jury zgodnie przyznało, że poziom konkursu był 

bardzo wysoki! 

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, a także 

następującym darczyńcom: Urzędowi Miasta i Gminy Murowana Goślina, 

PCK oraz Cechowi Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców.

Zwycięzcy w kategorii „Pyra poznańska”: 

Miejsce I : Mateusz Kmita & Hubert Kostka  „Babka ziemniaczana” 

Miejsce II: Magdalena Zandecka & Marta Wujewska „Poszumy leśne” 

Miejsce III: Dariusz Gutkowski & Kacper Grzebyta „Ziemniaczana 

niespodzianka” 
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Zwycięzcy w kategorii „Stół w stylu staropolskim”: 

Miejsce I: Andżelika Piechowiak & Patrycja Koralewska 

Miejsce II: Aleksandra Nogaj & Patrycja Czempińska 

Miejsce III: Kamila Andrzejewska & Klaudia Kowalska oraz Agnieszka 

Angielska & Weronika Walkowiak

Organizatorzy konkursu: Danuta Borejsza-Wysocka, Izabela Starosta-Byczyńska, 

Grażyna Zawal 

 

Festyn archeologiczny –BISKUPIN 2012 

18 września  uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wyruszyli pod 

opieką pana Zbigniewa Wojczaka na Festyn Archeologiczny w Biskupinie. 

Tegoroczny festyn odbywał się pod hasłem „Polska Piastów”. 

Wycieczkowicze mieli okazję przenieść się w czasy pierwszych władców z 

dynastii Piastów, poznać życie codzienne Słowian, ich wierzenia stroje i 

zajęcia. Mogli też wziąć udział w pokazach historycznych np. lepienia 

garnków, przędzenia nici, wyrobu powrozów czy też kucia broni. Nie 

zabrakło ich również na placu, gdzie obejrzeli inscenizację koronacji króla 

Bolesława Chrobrego, zjazdu książąt w Gąsawie oraz walki wojów z 

bractwa „Jantar” pod wodzą Alberta Kiszkurny.  

Być może wybierzemy się do Biskupina za rok? 
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I semestr 2012/13- najważniejsze 

Europejski Dzień Języków Obcych     do 14.12.2012 

DEN          12.10.2012  

Święto Odzyskania Niepodległości     9.11.2012  

Próbna matura z operonem -     listopad 

Wystawienie zagrożeń       do 4.12.2012 

Konkursy na szopkę wigilijną i przystrojenie klas   grudzień  

Konkurs gastronomiczny i jarmark świąteczny  grudzień  

Wystawienie ocen semestralnych      do 20.12.2012  

Wigilia szkolna        21.12.2012  

 

 

Sport 

Piłka nożna 

Reprezentacja: 

Już dziś na stadionie narodowym w Warszawie reprezentacja Polski 

zagra sparing z reprezentacją RPA. Mecz ma być rozgrzewką dla naszych 

przed arcyważnym spotkaniem o punkty w eliminacjach do Mistrzostw 

Świata 2014r. w Brazylii. Mecz zapowiada się mało emocjonująco, 

zwłaszcza że reprezentacja RPA kilka dni później gra dużo ważniejszy 

mecz z Kenią, zatem możemy się spodziewać wybiegnięcia obydwu ekip 

nie do końca skoncentrowanych i dających z siebie wszystko. Po meczu z 

Republiką Południową Afryki (12.10) czeka nas ważny mecz z Anglią 

(16.10) która jest faworytem naszej grupy eliminacyjnej. Miejmy nadzieję, 
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że nie damy im 3 punktów za renomę nazwisk takich jak Rooney, Welbeck 

czy wyśmienicie ostatnio broniącego w meczu Borussii z Manchaster City 

Joe Hart’a.   

 

EKSTRAKLASA: 

Co w najwyższej polskiej lidze? Po staremu, czyli ciasno na górze - od 

prowadzącej w tabeli po 7 kolejkach Legii z dorobkiem 15 punktów, aż 7 

ekip ma stratę trzech i mniej punktów zatem możliwość na zajęcie miejsca 

lidera w każdej mijającej kolejce. Cieszy jednak fakt że bliski nam 

Poznański Kolejorz z dorobkiem 14 punktów trzyma się u góry tabeli. 

Wśród najlepszych strzelców prowadzi Arkadiusz Milik z 5 bramkami, zaś 

Lechita Bartosz Ślusarski z 4 bramkami zajmuje tożsame drugie miejsce 

wraz z Danjielem Ljuboja, Markiem Saganowski. i Arkadiuszem Piechem. 

 

 

Nowy Samorząd 

Skład nowego Samorządu 

Uczniowskiego: 

Przewodnicząca:  

Michalina Lenard 

Zastępca: Piotr Robak 

Skarbnik: Anna Olejniczak 

Sekcja dekoracyjno-organizacyjna 

szkoły: Hubert Kostka, Natalia 

Stroińska i Klaudia Kowalska 

Opiekun: Ewelina Niewolak – 

Druchlińska  

 

Życzymy owocnej pracy dla dobra „ogółu”  
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Przepis  

ROGALE MARCIŃSKIE 

Ważne! Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. 

Ciasto drożdżowo – francuskie przepis: 

 1/2 szklanki mleka 

 1/4 łyżeczki ekstraktu waniliowego 

 1/2 łyżki suchysz drożdży 

 1 małe jajko 

 1,7 szklanki mąki 

 1,5 łyżki cukru 

 szczypta soli 

 112 g miękkiego masła 

Przygotowanie ciasta: 

Mleko podgrzać. Do mleka dodać drożdże, cukier i sól. Przykryć 

ściereczką i odstawić na 5 – 10 minut w ciepłe miejsce. Do rozczynu dodać 

jajko, mąkę, ekstrakt i wymieszać w misce łyżką. Przełożyć na oporuszoną 

mąką stolnicę i szybko wyrobić. Uformować prostokąt i zawinąć w folię. 

Ciasto wstawić do lodówki na 1 godzinę. Ciasto wyjąć i rozwałkować ale w 

kształt prostokąta. Używając minimalną ilość mąki do podsypywania. Na 

ciasto rozsmarować masło. Nie jest to łatwe ale trzeba sobie poradzić. 

Ciasto złożyć na 3 (jak są zazwyczaj składane zaproszenia). Przykryć folią i 

wstawić znów na godzinę do lodówki. Proces składania i wałkowania 
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ciasta powtórzyć 3 razy. Ostatecznie ciasto chłodzić w lodówce min 5 godz. 

pamiętając, aby miało kształt prostokąta. 

Masa z białego maku przepis: 

 200 g białego maku 

 100 g orzechów (migdały, włoskie, laskowe) 

 1/2 szklanki płatków migdałowych 

 1/2 szklanki cukru pudru 

 kilka kropel aromatu migdałowego 

 śmietana  

Przygotowanie masy makowej: 

Wyciągamy ciasto z lodówki. Mak i orzechy a także płatki zmiksować za 

pomocą maszynki do mielenia. Zmiksowane wymieszać z olejkiem, 

cukrem i konsystencję regulować dodając śmietanę (3/4 małego 

kubeczka). Do masy można również dodać garść rodzynek. Rogale można 

robić większe i mniejsze. Ciasto rozwałkować na grubość kilka mm, musi 

być prostokąt. Radełkiem dzielimy w trójkąty. Rozprowadzić masę 

makową na każdej części. Zwijanie zacząć od szerszego boku. Rogale 

ułożyć na blaszcze z papierem. Przykryć ściereczką i odstawić na ok 1 

godzinę aby podrosło. Rogale wysmarować roztrzepanym jajkiem z 1 łyżką 

wody. Piec w nagrzanym do 185 stopni C przez ok 25 minut, ciepłe rogale 

polukrować i gotowe !   

Pozostaje życzyć SMACZNEGO ! 
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ZAGADKA  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy rozwiązać zagadkę i rozwiązanie 

dostarczyć na wypełnionym kuponie do redakcji – biblioteki. Dostarczenie 

kuponu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych w 

przypadku wygranej. Listę szczęśliwców opublikujemy w następnym wydaniu 

Sukcesu. Miłej zabawy! 

 

Do hotelu przyjechało trzech gości razem wzięli pokój za 45zł. Bagażowy 

odprowadził ich do apartamentu. W tym czasie portier przypomniał sobie, że ten 

pokój kosztuje 40zł. Poprosił więc pokojówkę, żeby oddała im te 5zł. Ale 

pokojówka przemyślała sprawę, że jak niby się podzielą pięcioma złotymi na 

trzech? Zatem oddała im 3zł, a dla siebie potrąciła napiwek w wysokości 2zł. 

Ok, gdzie jest haczyk? 

No właśnie. Na początku zapłacili za pokój 45zł, czyli każdy po 15zł, od 

pokojówki dostali 3zł, czyli po 1zł każdy, więc każdy zapłacił 15zł-1zł = 14zł, a 

w sumie 14zł * 3 = 42zł, pokojówka wzięła 2zł, więc 42zł+2zł = 44zł. Zgadza 

się? No tak tylko, że na początku zapłacili 45 zł, a nie 44zł!  

Gdzie się podziała brakująca złotówka ? ? ?  

 

Kupon ZAGADKA 12 października 2012 

Hasło: ………………………………………………………………… 

Dane: …………………………………………………………………. 
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Piosenka „Awans ci da” na melodię „Felicita” [z przedstawienia z okazji DEN] 

 Awans ci da 

niezliczone papiery, drogę kariery, bo 

awans ci da 

błyski fleszy, kamery, fotki, foldery i  

awans ci da 

sławę na całym świecie, pewnie już wiecie, 

że awans ci da, awans ci da. 

Awans ci da 

cały portfel denarów, koniec koszmarów, bo awans ci da 

niezmierzone tantiemy, wszyscy to wiemy, że awans ci da 

szczęście i dolce vita w progi zawita, bo 

awans ci da, awans ci da 

Awans ci da 

pyszne frutti di mare, nową gitarę, bo 

awans ci da 

jeszcze uśmiech radosny, ciągły czas wiosny, bo 

awans ci da 

błogi spokój na duszy, łzy twe wysuszy, bo 

awans ci da, awans ci da: 

Ref. Awans na pewno ci da 

wspaniałe momenty szczęścia co dnia. 

Szczęścia co wiecznie trwa 

Twój awans ci da. 2x 

Awans mi dał 

niezliczone papiery, drogę kariery, lecz  

mi nie dał 

ni błysków fleszy, kamer, folderów  

i awans nie dał 

sławy na świecie, pewnie już wiecie, 

że awans nie dał, awans nie dał. 

Awans mi da 

cały portfel denarów, koniec koszmarów, bo awans mi da 

niezmierzone tantiemy, wszyscy to wiemy, że awans mi da 

szczęście i dolce vita w progi zawita, bo 

awans mi da, awans mi da 

Awans na pewno ci da 

wspaniałe momenty szczęścia co dnia. 

Szczęścia co wiecznie trwa 

Twój awans ci da. 

 

„Święto Edukacji Narodowej to zaiste okazyja, iżby wyrazić 
nasze podziękowanie za uprawę tegoż ugoru, jakim są 
uczniowskie czerepy. Niech więc Waćpaństwu snuje się żywot w 
pomyślności, a fortuna niech nie omija Waszego domostwa. Ty 
zaś, szlachetne zdrowie, ulubuj sobie wszystkich pracowników 
tey prześwietney instytucyji oświatowey i wspieraj ich 
nadwątlone przez nas siły”  
Tego życzą Żaki Anno Domini 2012 


