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Startujemy 
 
 
 

Z przyjemnością oddajemy w ręce Szanownych Czytelników 

pierwszy (bezpłatny!) numer gazetki uczniowskiej naszej szkoły. 

Mamy nadzieję, że spełnimy Wasze wymagania. Jesteśmy otwarci na 

wszelkie pomysły, propozycje, krytykę oraz pochwały. Pragniemy też 

gorąco zaprosić wszystkich uczniów, którzy widzą swoje miejsce w 

naszej działalności do przyłączenia się do pracy w redakcji. 

Wystarczy napisać artykuł, dostarczyć materiał, pomysł albo po prostu 

wyrazić chęć samego uczestniczenia – pracy jest dużo, każdy znajdzie 

coś dla siebie. Jeśli wśród Czytelników jest ktoś z duszą redaktorską, 

dziennikarską lub każdą inną, interesującą, zapraszamy do kontaktu z 

opiekunem lub z redaktorami. Nasze namiary znajdziecie w stopce 

redakcyjnej tego wydania. 

 

Życzymy przyjemnej lektury 

 

Redakcja 
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Aktualności 

 
Z wizytą w innym domu 

Każdego roku wzrasta liczba dzieci trafiających do placówek 

opiekuńczo- wychowawczych. Jedną z form takiej opieki są rodzinne 

domy dziecka umożliwiające rozwój zbliżony do warunków 

naturalnych: rodzina przyjmuje pod swój dach nowego członka. 16 

grudnia 2010 roku wybraliśmy się wraz z panią Eweliną Niewolak do 

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Poznaniu, by dostarczyć dzieciom 

prezenty od uczniów naszej szkoły. W Domu Dziecka, w którym 

byliśmy znajduje się dziewięcioro dzieci  od 8 do 20 roku życia, dwie 

dziewczynki i siedmiu chłopców. Rodzice zastępczy podzielili się z 

nami swoimi doświadczeniami. Dzieci, które trafiają do domów 

dziecka, są w większości tzw. sierotami społecznymi. Pochodzą z 

rodzin, w których relacje rodzic – dziecko były znacznie zaburzone 

lub dysfunkcyjne. Rodzice tych dzieci żyją, jednak nie chcą, nie mogą 

lub nie potrafią się nimi zaopiekować. Podczas wizyty w Domu 

Dziecka uczniowie zrozumieli, że nie sztuką jest brać… 

DWUMIESIĘCZNIK Sukces Murowany  

Redakcja wydania: F. Bachorski, J.J. Szymczak, M. Wujewska, A. 

Angielska, N. Janiak, A. Graczyk. Opiekun: A. Stefańska. 

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów i zastrzega 

sobie prawo do skracania, adiustacji oraz zmiany tytułów 

nadesłanych tekstów. Adres redakcji: biblioteka szkolna; adres e-

mail: sukcesmurowany@poczta.fm 



Sukces Murowany   20 stycznia 2011 
 

3 

 

Aktualności 

 
Przed Gwiazdką 

 
Przed bożonarodzeniowo-noworoczną przerwą, uczniowie i 

pracownicy szkoły  zebrali się w sali OSP, gdzie nasi szkolni artyści 

pod kierunkiem pań Pawlak i Nazar oraz księdza Wrzalika 

przygotowali  jasełka oraz koncert świątecznych  pieśni.  

Zostały  również  wręczone nagrody laureatom szkolnych 

konkursów, które miały miejsc epod koniec ubiegłego roku (wyniki w 

rubryce  -  konkursy).   Po tej  uroczystości  i świątecznych 

życzeniach  udano się  do szkoły, gdzie odbyły się  wigilie klasowe.   

 
Walentynki… 

 

Święto Zakochanych pod patronatem świętego m.in. od 

chorych psychicznie i cierpiących na padaczkę już niebawem. Jak 

wiele z chorobą psychiczną ma stan zakochania – wiadomo, jednym 

stwierdzeniem – zachowanie irracjonalne.  

Bardzo racjonalnie jednak i  przytomnie sprawują się uczniowie 

i panie przygotowujące przedstawienie szkolne z tej okazji. Mamy 

pewne przecieki, co do formy i treści, ale my nie Wikileaks, więc już 

dziś w imieniu organizatorów zapraszamy na tę uroczystość, nie 

zdradzając przedwcześnie atrakcji. 
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Aktualności 

 

Studniówka odwołana 

 

Ostatni czas przyniósł niespodziewaną, choć przeczuwaną przez 

uwrażliwionych wiadomość – studniówka 2011 nie odbędzie się. Nici 

z najważniejszego balu, suknie można oddać, a garniturów nie trzeba 

kupować, no chyba, że na maturę… Powód: niedojrzałość niektórych 

uczniów. Nie chcąc zaogniać sporu i nie ingerując w sprawy, trzeba 

wszakże odnieść się nam do jednego – matura to egzamin dojrzałości. 

Koniec komentarza. 
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Aktualności 

 
Ferie zimowe 

 

Do ferii zimowych 

pozostało już tylko kilka dni. 

To drugi okres zaraz po 

wakacjach, kiedy możemy odpocząć od codziennej, szarej 

rzeczywistości i wypełnić ją różnymi zajęciami.  

Ferie to czas odprężenia i 

relaksu. W Polsce 

odbywają się one wg 

rozporządzenia ministra 

(patrz – tabela). Dla nas 

przypadają one od 31 

stycznia do 13 lutego.  

Pamiętać należy, że 

wypoczynek musi być 

bezpieczny.  Wszystkim, 

życzymy udanych ferii i aby odpoczynek minął bez nieprzyjemnych 

niespodzianek. Mamy nadzieję, że spędzimy je wszyscy w 

wymarzony sposób, w dobrym towarzystwie i pełni sił i nowej energii 

wrócimy do szkoły. 
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Sport 

 

Siódme miejsce 

 

Pod koniec listopada w Mosinie odbył się Finał Mistrzostw 

Powiatu Poznańskiego w piłce siatkowej chłopców. Naszą szkołę 

dzielnie reprezentowali: A. Brzezicki, W. Krauze, M. Wolniewicz, 

D. Andrzejewski, K. Poprawski oraz P. Robak. Wywalczyli oni 

siódme miejsce, pomimo tego, że od tak niedawna dopiero mamy 

okazję trenować na hali sportowej.  

Serdeczne podziękowania za 

reprezentowanie szkoły należą się nie 

tylko chłopakom, ale również pani 

Statuckiej, która w naszych skromnych 

warunkach potrafiła tak dobrze drużynę 

przygotować. Czekamy na dalsze 

sukcesy i mamy nadzieję towarzyszyć w zmaganiach z redakcyjnym 

fotopstrykiem. 

 

Prasówka sportowa 
 

- 10.01.2011 – Prestiżowa nagroda  dla najlepszego piłkarza świata w 

2010 roku trafiła w ręce Argentyńczyka Leo Messiego. Trenerem roku 

został Jose Mourinho. 
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Coś dla duszy… 

 

W tym dziale będziemy wzajemnie polecać sobie coś dla dusz 

naszych. Ciało jeść musi, dusza też, bo się udusi. Dziś polecamy 

książkę i film. Jeśli chcesz czymś podzielić się z innymi prześlij swoją 

propozycję na e-mail redakcji. Daj coś innym duszom… 

 

Dziewczyna z perłą 

Dziewczyna z perłą to adaptacja bestsellerowej powieści Tracy 

Chevalier, film z gatunku tych, które można oglądać wiele razy. 

Autorka miała na ścianie swej sypialni plakat z reprodukcją obrazu 

Johannesa Vermeera. Pewnego ranka leżałam w łóżku, przyglądając 

się twarzy tej dziewczyny - mówiła pisarka, kiedy nagle naszła mnie 

myśl: Co Vermeer jej zrobił, że jednocześnie wygląda na szczęśliwą i 

smutną? Próba rozwikłania tajemnicy obrazu Vermeera 

przedstawiającego wizerunek pięknej dziewczyny wypadła pomyślnie 

i choć zarówno książkowa, jak i ta przedstawiona w filmie historia jest 

wymyślona, to jednak po obejrzeniu filmu Petera Webbera trzeba 

przyznać, że nosi ona wielkie znamiona prawdopodobieństwa. 

Niewiele pada tu słów - ważniejsze są gesty, spojrzenia. 

Rozpuszczone włosy Griet, jej rozchylone usta i symboliczny kolczyk, 

który malarz zakłada swej modelce budują erotyczną atmosferę filmu. 

To dojrzewające pragnienie bliskości nigdy nie przerodzi się w nic  

 

http://www.filmweb.pl/Tracy,Chevalier,filmografia,Person,id=90188
http://www.filmweb.pl/Tracy,Chevalier,filmografia,Person,id=90188
http://www.filmweb.pl/Peter,Webber,filmografia,Person,id=90187
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Dokończenie ze s. 7 

 

konkretnego, ale rodząca się fascynacja między mistrzem i jego muzą 

da owoc w postaci… obrazu. Malarski sposób widzenia świata 

przejawia się też w sposobie realizacji filmu, w którym każda niemal 

scena wygląda tak, jakby wyszła spod pędzla utalentowanego twórcy. 

Wizerunek samego Vermeera przestawiony jest w filmie dość 

stereotypowo - Colina Firtha, który wcielił się w tę postać, 

zdecydowanie przyćmiła Scarlett Johansson. Jak bardzo, zobacz film. 

Naprawdę warto. 

 

Gringo wśród dzikich plemion 

Wojciech Cejrowski zabierze Państwa na wyprawę do ostatnich 

dzikich plemion. Jest to również album niezwykłych fotografii z 

wypraw w najdziksze rejony świata. Cejrowski budzi w Polsce skrajne 

emocje, jak chyba każdy, kto mówi to co myśli i nie wstydzi się 

własnych poglądów. Niewątpliwie to zaleta, ale czasami bywa 

ciężarem. W dżungli nie ma miejsca na grzeczności, brak 

zdecydowania i hipokryzję. Tutaj pewność siebie jest na wagę złota i 

pewnie dlatego Cejrowski nazywa dżunglę swoim domem. Każdemu 

z nas przydałaby się chociaż taka jedna wyprawa w życiu. Od razu 

zmienia się perspektywa i przewartościowuje się całe życie. Wyprawa 

z Gringo to nie tylko wspaniała przygoda, ale również głośny śmiech 

– gwarantuję. 

 

http://www.filmweb.pl/Colin,Firth,filmografia,Person,id=2568
http://www.filmweb.pl/Scarlett,Johansson,filmografia,Person,id=4592
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Coś dla ciała… 

Człowiek jeść musi. Najlepiej dobrze i pysznie. Na wasze 

przepisy czekamy, bardzo chętnie je zamieścimy na naszych łamach. 

Smacznego! 

 

MAKARON ZAPIEKANY Z SEREM 

 

Składniki: 

300g makaronu grube wstęgi (może być szpinakowy) 

2 filety z kurczaka 

150 g sera żółtego 

olej do smażenia 

przyprawa do gyrosa 

2 zupki gorący kubek cebulowe 

mała śmietanka 18% 

zielona pietruszka 

 

Wykonanie: 

Makaron ugotować al dente. Filet, pokroić w kostkę przyprawić 

gyrosem, odstawić, podsmażyć; w śmietance wymieszać zupki. 

Żaroodporne naczynie natłuścić, wyłożyć makaronem. Położyć mięso, 

zalać śmietanką i posypać serem, zapiekać 15 min w 180º. 

Przed podaniem posypać pietruszką.  
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Dokończenie ze s. 9 

DROŻDŻÓWKI 

Składniki: 

1 kg mąki + 0,3 kg do posypania 

4 jaja 

1/2 szklanki cukru 

10 dag drożdży 

16 dag margaryny 

ok. 2 szklanki mleka 

szczypta soli 

2 duże budynie waniliowe 

litr mleka 

5 łyżek mąki 

2 łyżki cukru 

0,5 kg cukru pudru 

olejek cytrynowy 

 

Wykonanie: 

Ciasto zarobić metoda dwu fazową jajka ubić na pianę z cukrem, 

tłuszcz roztopić. Odlać szklankę mleka i rozpuścić w niej budynie i 

mąkę, resztę zagotować z cukrem, dodać rozpuszczone budynie - 

zagotować. Ciasto podzielić  na 4 części, rozwałkować na grubość 1,5 

cm, rozłożyć ugotowany budyń, zwinąć jak roladę kroić w plastry, 

układać na blaszce. Piec w 180º do zarumienienia.   
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Matura 

 

Prezentacja z polskiego 

 

Prezentacja maturalna spędza sen z powiek naszym 

maturzystom. Nic dziwnego, bowiem dobra praca jest połową 

sukcesu. Znamy maturzystów, którzy swój ustny egzamin dojrzałości 

zdawali posiłkując się oszustwem i kupując prezentację maturalną, ale 

są też tacy, którzy samodzielnie podejmują trud stworzenia własnej 

pracy. By tych pierwszych zachęcić do samodzielnego pisania, a tych 

drugich wesprzeć w trudzie, podpowiadamy jak napisać dobrą 

prezentację maturalną po konsultacjach ze starszymi kolegami. 

 

Podstawowym krokiem, od którego zależy czy twoja prezentacja 

maturalna będzie naprawdę dobra, jest wybór odpowiedniego tematu. 

Dokonując wyboru staraj się, by temat był bliski 

twoim zainteresowaniom. Łatwiej i zdecydowanie 

przyjemniej jest pisać o czymś, co cię ciekawi i 

inspiruje. Dobra prezentacja maturalna wcale nie 

musi dotyczyć literatury. Jeżeli nie lubisz czytać 

książek i nie interesujesz się sztuką, zawsze możesz wybrać temat 

językowy. Jakość prezentacji zależy też od tezy, wokół której 

sformułujesz swoją wypowiedź.  Z pewnością to czy twoja  
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Dokończenie ze s. 11 

 

prezentacja maturalna odniesie sukces zależy w dużej mierze od 

dobrze dobranej literatury podmiotu, a więc utworów, obrazów czy 

filmów, które poddajesz analizie.  

Następnym krokiem po wyborze tematu i sformułowaniu tezy jest 

zastanowienie się, jakie dzieła (teksty, obrazy itp.) najlepiej opisują 

badany przez ciebie problem. Po wybraniu literatury podmiotu 

wyszukanie literatury przedmiotu, czyli materiałów, które pomogą ci 

w pisaniu pracy będzie już tylko formalnością. Jeżeli twoja 

prezentacja maturalna jest już gotowa, ostatnim krokiem jest 

przygotowanie dobrego konspektu, który na egzaminie pełni dla 

ciebie rolę legalnej ściągi. Podsumowując, dobra prezentacja 

maturalna wymaga wysiłku, pracy, a przede wszystkim czasu. Jak 

udało nam się dowiedzieć od byłych maturzystów – bezcennym jest 

uczucie satysfakcji, gdy twoja praca zostaje oceniona na 20 pkt. 

Wynagrodzi to dosłownie każdą minutę wysiłku.  

 

Maturalne gadżety 

Niestety aktualnie maturalne gadżety takie jak maskotki czy 

słoniki z podniesioną trąbką są surowo zabronione przez „maturalną 

inkwizycję”.  Szczęście na egzaminie w zasadzie można więc wnieść 

tylko na sobie. Maturzyści muszą jednak pamiętać, że sukces na 

egzaminie maturalnym gwarantują nie tylko maturalne gadżety. O 
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przeciągnięcie szczęścia na swoją stronę trzeba zadbać z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

Po pierwsze maturzyści nie 

mogą ścinać włosów, gdyż 

może to poskutkować 

„ścięciem” na egzaminie. 

Zastrzeżenie to mówi o czasie 

od studniówki do matury, więc 

w przypadku naszych 

maturzystów nie wiadomo czy 

przesąd ów jest aktualny...  

W noc przed egzaminem koniecznie trzeba włożyć pod 

poduszkę książkę. W dniu egzaminu obowiązkowo trzeba wstać z 

łóżka prawą nogą. A już na pewno maturę zdadzą ci, którzy w drodze 

do szkoły spotkają kominiarza. Wystarczy wtedy chwycić za guzik i 

trzymać go aż do przekroczenia progu szkoły, który przechodzimy 

oczywiście prawą nogą. A na koniec rada: gadżety na maturze są 

pożądane, bo działają na maturzystów niczym placebo na studenta. 

Nie dajmy się jednak zwariować i całą nadzieję pokładajmy przede 

wszystkim w sobie.  

KUPON Krzyżówka Juniora 20 stycznia 2011 

Hasło: ………………………………………………………………… 

Dane: …………………………………………………………………. 
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Leksykon murowany 

Leksykon murowany to nieuporządkowany zbiór wiedzy ujęty w 

formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Jest formą pośrednią 

pomiędzy słownikiem opisującym hasła czysto definicyjnie, a 

encyklopedią, zawierającą artykuły bogato opisujące przedstawiane 

tematy. Hasła dotyczą korytarzowych haseł, które czasem 

niezrozumiałe docierają również do pokoju nr 13.  

Zbieramy leksykę i próbujemy ją objaśnić. Czekamy na nowe 

hasła od naszych Czytelników. Dziś prezentujemy pierwszą 

dziesiątkę… 

1. Piotra nie ma - co najdziwniejsze powstało dlatego bo Piotra nie 

było i dzięki mu za to wielkie, z  Piotrem nic by się nie udało więc 

musiało go nie być. 

2. Chcesz pogadać - pytanie zadawane przy głupich wypowiedziach. 

3. Szukasz przygody - pytanie zadawane przy głupich pomysłach.  

4. plv - coś bezgranicznie śmiesznego lub głupiego. 

5. Żal i ból - coś naprawdę żałosnego. 

6. Raszpla lub raszpra - dziewczyna co to delikatnie mówiąc piękna 

nie jest. 

7. Drewno - Określenie sztywniaka.  

8. W razie Niemca - jakby się coś działo. 

9. Mózgotrzep -Tanie wino lub nalewka. 

10. Po frytkach - gdy chcemy powiedzieć, że jest już za późno na 

coś, lub gdy coś nas ominęło. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Has%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Definicja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temat
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Wyniki konkursów  

KONKURS GASTRONOMICZNY NA 
POTRAWĘ WIGILIJNĄ 

1 MIEJSCE – Sandra Skibińska, Marta Przybyszewska  I TŻ 

2 MIEJSCE – Michał Goździewski – IV TK 

3 MIEJSCE – Magdalena Zandecka, Danel Reke  II TŻ 

                        Patrycja Pawlak, Mateusz Tomkowiak  I AZ 

 

KONKURS NA ARANŻACJĘ STOŁU  

1 MIEJSCE – Weronika Walkowiak  II TŻ 

                        Agnieszka Konarska, Dorota Łokaj  IV TK 

2 MIEJSCE – Klaudia Nowak  I TŻ 

3 MIEJSCE – Żaneta Kluczyńska, Kamila Łucka  II TH 

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJ 

PRZYSTROJONĄ KLASĘ 

  

1 MIEJSCE – KLASA  IV TH – sala nr 26 

2 MIEJSCE – KLASA  II TŻ/TI – sala nr 2 

3 MIEJSCE – KLASA  I BZ/KLASA I CZ – sala nr 14 
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Krzyżówka z nagrodami 

 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy rozwiązać 

krzyżówkę i rozwiązanie dostarczyć na wypełnionym kuponie do 

redakcji – biblioteki (s. 13). Dostarczenie kuponu jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na publikację danych w przypadku wygranej. Listę 

szczęśliwców opublikujemy w następnym wydaniu Sukcesu. Miłej 

zabawy! 

 

 


