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Dzień Edukacji Narodowej… 

 

… to czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za 

ich codzienną pracę i poświęcenie włożone w kształtowanie postaw, 

zachowań i umiejętności młodzieży. Wasz trud i zaangażowanie są 

nieocenione. To dzięki ofiarności nauczycieli i umiłowaniu zawodu 

kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, rozwijać umysły, szlifować 

talenty. Pomagacie przezwyciężać trudności, motywujecie, zachęcacie do 

wytrwałości, budzicie wiarę w posiadane siły i talent, a także 

niejednokrotnie wspieracie moralnie, a w 

trudnych życiowych sprawach doradzacie jak 

najlepsi przyjaciele. Wiemy, że są to zadania 

bardzo odpowiedzialne, które wymagają 

szczególnych predyspozycji, a przede wszystkim 

żmudnej i systematycznej pracy.  

 

Dziś w Dniu Edukacji Narodowej pragniemy podziękować tym 

wszystkim, którzy dzielą się z uczniami tym, co mają najlepszego – swoją 

wiedzą. Życzymy Państwu, aby w wypełnianiu tej trudnej, ale jednocześnie 

pięknej misji nie zabrakło Wam mądrości i roztropności. Aby oddanie i 

miłość do zawodu przyniosły jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz 

świadomość, że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej 

przyszłości.  

W imieniu Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca Joanna Budych 
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Aktualności z życia szkoły 

 

Samorząd po nowemu!  

 

Nowy rok szkolny oznacza zmiany. Dosięgnąć one muszą też 

Samorządu Uczniowskiego. w wyniku przeprowadzonych wyborów nowe 

prezydium samorządności przy ulicy Szkolnej 1 w 

Murowanej Goślinie przedstawia się następująco: 

Joanna Budych – przewodnicząca SU, Arkadiusz 

Kurowski – zastępca, Bartosz Kępka – sekretarz, 

Daniel Koźlecki – skarbnik. Gratulujemy mandatu i zaufania uczniowskiej 

braci – przypominając jednak – że wybór zobowiązuje! Opiekunem 

samorządu (w zastępstwie z panią Ewelinę Niewolak – Druchlińską) jest 

pani Anna Stefańska. 

 

Nauczyciel może być NAJ!  

 

To tytuł plebiscytu z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej przeprowadzonego przez Samorząd 

Uczniowski. Uczniowie oddawali głosy na 

swoich mentorów w trzech kategoriach – 

Nauczyciela Najbardziej Wymagającego 

(takiego, który nigdy nie odpuszcza, wymaga 
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od innych, ale też od siebie, zawsze jest przygotowany, zawsze 

kompetentny, ale nie daje uczniom forów), Nauczyciela Godnego Zaufania 

(takiego, do którego można iść zawsze, ze wszystkim, który wesprze, 

wysłucha, jak trzeba – doradzi, zawsze znajdzie czas, choćby na 

facebooku) oraz Nauczyciela – Pasjonata (dla którego całe życie jest 

pasjonujące, a jego przedmiot wzbudza zachwyt i wciąga innych w swój 

świat). W pierwszej kategorii zwycięstwo odniosła pani Agata 

Maszkowska (nauczycielka przedmiotów zawodowych i podstaw 

przedsiębiorczości), druga była pani Iwona Ellert (biologia, język 

angielski), trzecia – pani Wiesława Jeżewska (matematyka, fizyka). 

Godnymi największego zaufania wg głosowania uczniów są: pan 

Zbigniew Wojczak (historyk i informatyk – niekwestionowany lider 

tego rankingu!), pani Weronika Hańczyk (geografia, przedmioty 

hotelarskie – drugie miejsce) oraz (znów trzecia) pani Wiesława 

Jeżewska. Największymi pasjonatami wybrani zostali: pan Zbigniew 

Wojczak (zwycięzca w dwóch kategoriach!), pani Anna Stefańska 

(nauczycielka języka polskiego, biologii i przyrody) i Wiesława Jeżewska 

(znów trzecia!). Uczniom gratulujemy nauczycieli, a wyróżnionym 

przypominamy, że tytuł nadany przez uczniów – zobowiązuje bardziej niż 

magister na dyplomie. 

 

W październiku… 

 

… uczniowie obu budynków naszego Zespołu Szkół pod opieką 

Violetty Pawlak i Moniki Dziurli, wzięli udział w pierwszym w tym roku 

szkolnym spotkaniu filmowym w poznańskim kinie Muza realizowanym w 
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ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Tym razem grupa 

zdecydowała się na cykl „analiza filmu”. Podczas lekcji oglądano 

hiszpańską produkcję pt.: „Labirynt Fauna”. Bohaterką filmu jest Ofelia, 

która razem z  matką i ojczymem przenosi się do ukrytego w lesie 

wojskowego posterunku. Tam dziewczynka  tworzy fantastyczny świat, 

gdzie spotyka Fauna, do którego  ucieka przed brutalną rzeczywistością. 

Po projekcji filmu omawiano relację między dwoma światami, dokonano 

analizy motywu labiryntu.  

 

W ramach akcji Sprzątania Świata… 

 

… grupa uczniów z obu budynków Zespołu 

Szkół w Bolechowie bierze udział w Projekcie 

Przyrodniczo-Dziennikarskim „Ogarnij się!”. 

Został on zaplanowany przez redakcję szkolnej 

gazetki „Sukces Murowany” w dwóch etapach. 

Pierwszy – „domowy” – to praca dziennikarska – 

należało w dniach 28-30 września stworzyć 

fotograficzną realizację akcji „sprzątanie świata”, 

tyle, że na swoim podwórku. Podwórka były 

różnorodne – od ubrudzonej (pasją gotowania rzecz jasna) kuchni, 

poprzez sypialnie, pokoje gościnne, po stajnie Augiasza. Zadaniem 

uczestników projektu było wykonanie zdjęcia „przed” i „po” sprzątaniu. 

Inwencja naszych uczniów nie zna granic – udowodnili to po raz kolejny i 

stali się „ogarniętymi”! Wszak, by sprzątać świat – trzeba zacząć od siebie 

i swojego otoczenia. Za konkurs przyznano nagrody rzeczowe – I miejsce 
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przypadło Martynie Łech („Dzieci są wspaniałe, gdy śpią…”), drugie – 

Paulinie Rychlewskiej, trzecie – Aleksandrze Gryczce. Wyróżnienia 

przyznano: Joannie Załuskiej, Agacie Królczyk, Jakubowi Kasperczakowi, 

Martynie Wróblewskiej, Patrykowi Piechowiakowi, Marcie Gebru, Oldze 

Szymanowskiej, Weronice Dryjańskiej. Trzeba dodać, że dzięki inicjatywie 

prof. Iwony Ellert, uczniowska społeczność sprzątała też w piątek 30 

września najbliższe szkole otoczenie. Drugą częścią projektu był tytułowy 

wyjazd na jubileuszową Noc Naukowców, na Wydział Biologii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tam zjawiło się kilkanaścioro 

uczniów liceum i technikum. Daliśmy „Drugie życie plastikowi”, ale też 

braliśmy udział w różnorodnych warsztatach – od 

genetycznych, poprzez zielarskie, aż trafiliśmy na 

pobliski Wydział Chemii, gdzie od helu w 

balonikach i lodów z ciekłego azotu – nie chciało się 

wracać do domów (choć posprzątanych przecież).  

 

Chrzest, otrzęsiny, kocenie, fuksówka… 

  

… to określenia rytuałów, jakim poddawani są młodzi ludzie, którzy 

dopiero co przystąpili w poczet braci uczniowskiej. Z założenia ma być to 

przede wszystkim zabawa. Tak też był we wtorek, 27 września, w naszej 

szkole. Boisko należało tego dnia do organizatorów imprezy – 

drugoklasistów (pod wodzą pań Karoliny Wrzesińskiej i Weroniki 

Hańczyk) oraz do młodzieży klas pierwszych z wychowawcami: 

Zbigniewem Wojczakiem, Mariuszem Palką, Wiesławą Jeżewską oraz 

Anną Stefańską. Pomysłowość starszaków nie znała granic – od 
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poszukiwania skarbów, poprzez bieg z tacą, rozpoznawanie smaków (jak 

na szkołę z tradycjami gastronomicznymi przystało), quiz szkolny 

i “atrakcje portretowe”, a to tylko część oferty organizatorów. Przeciąganie 

liny okazało się przydatne – potrzebna była dogrywka, która wyłoniła 

prawowitych zwycięzców w postaci klasy I A ZSZ – ale zwycięzcami tak 

naprawdę są wszyscy pierwszoklasiści, bo są uczniami szkoły z tradycją i 

nowoczesnością, a nade wszystko – z dobrą atmosferą i sukcesami. 

Jednego i drugiego życzymy na początku szlaku przy Szkolnej 1 – uczniom 

i wychowawcom. Organizatorom, Wicedyrektor Małgorzacie Krzysztoń, 

Szanownemu Jury – dziękujemy za możliwość integracji zespołów i dobrą 

zabawę.  

 

Odbyła się też… 

 

… kolejna edycja zawodów o puchar dyrektora szkoły 

Strongman 2016. Do rywalizacji przystąpiło kilkanaścioro 

uczniów. To dla nich przygotowano siedem konkurencji 

sprawnościowych. Do pokonania siłacze i siłaczki mieli: 

tor sprawnościowy, wyciskanie sztangi na ławce, pompki, przetaczanie 

opony traktora, bieg farmera z oponami, rzut piłką lekarską, ćwiczenia ze 

sztangielkami. Tytuł Strongmana 2016 zdobył  Bartosz Kępka przed 

Krzysztofem Sommerfeldem i Arkadiuszem Kurowskim. Wśród dziewcząt 

zaprezentowały się Klaudia Ludzkowska, Wiktoria Rosół i Zuzanna 

Adamska. „Sprawcą” siłowego zamieszania w duchu fair play był 

nauczyciel wuefu – pan Jarosław Schraube, któremu bardzo dziękujemy. 
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Tegoroczna edycja… 

 

… Festiwalu Kryminału Granda 

upłynęła pod znakiem licznych 

atrakcji. Gospodarz festiwalu we 

współpracy z uniwersytetem SWPS 

zadbali o to, aby każdy z fanów 

opowieści z dreszczykiem znalazł dla 

siebie coś interesującego. Były więc 

wykłady prowadzone przez 

specjalistów zajmujących się kryminalistyką i psychologią sądową, 

dyskusje panelowe, projekcje filmów kryminalnych, liczne warsztaty, 

spektakle oraz spotkania z autorami książek kryminalnych. Liczna  grupa 

naszej młodzieży uczestniczyła w wykładzie prof. Szymona Draheima „Jak 

rozpoznać psychopatę?”. Profesor specjalizuje się w badaniach nad 

osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków, 

analizując m.in. ich zachowania mimiczne. W trakcie wykładu prowadzący 

szczegółowo opisał cechy osobowości psychopatycznej, nakreślił metody 

jej diagnozowania oraz techniki badania i kontroli zachowań 

psychopatycznych. Był to niezwykle ekscytujący wykład wzbogacony o 

niespodziewane efekty specjalne mające przybliżyć uczestnikom 

przekazywane treści. Istotnym punktem programu wycieczki był udział w 

zorganizowanej przez Fundację Granda Gali Premier i Nowości. Można 

tam spotkać w jednym miejscu  jedenaścioro najbardziej cenionych w 

Polsce autorów książek kryminalnych - m.in. Mariusza Czubaja, Marka 

Krajewskiego, Remigiusza Mroza, Joannę Opiat-Bojarską i innych. 



Sukces Murowany  14 października 2016 
 

 

Prowadząca galę Anna Misztak, redaktor naczelna portalu 

Lubimyczytać.pl, sprawiła, że atmosfera spotkania była bardzo 

sympatyczna, a humor, jaki dopisywał autorom, udzielał się także 

publiczności. Po spotkaniu mieliśmy okazję zakupu nowości książkowych, 

zdobycia autografów i dedykacji ulubionych pisarzy, z czego wielu 

skorzystało. Organizatorkami wyjazdu były panie Jolanta Czerniawska i 

Grażyna Zawal. 

  

22 września sześcioro uczniów… 

 

… naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu baristycznym w barze 

kawowym Brisman w Poznaniu. Pod czujnym okiem Agnieszki 

Rojewskiej, która jest Mistrzynią  Polski Baristów oraz laureatką piątego 

miejsca w Światowych Zawodach Baristów, uczyli się sztuki Latte Art. 

Mieli również okazję zobaczyć przygotowany przez nią pokaz 

wykonywania i ozdabiania kawy. Uczniowie usłyszeli wiele ciekawostek na 

temat  pochodzenia kawy, o jej rodzajach  i sposobach parzenia. 

Zakończyli oni warsztaty próbując samemu zaparzyć espresso oraz 

ozdobić je za pomocą spienionego mleka. Efekty tej nauki cieszą oko oraz 

zmysły - smaku i węchu. 

 

W siedzibie firmy Solaris… 

 

… odbyła się inauguracja roku szkolnego klasy patronackiej w 

Zespole Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.  

Starosta Grabkowski przedstawił strategię rozwoju szkolnictwa 
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zawodowego realizowaną w Powiecie Poznańskim, a pani Krystyna 

Woźniak wskazała, że autorskie rozwiązania w tym zakresie są z dużym 

zainteresowaniem śledzone przez inne samorządy w całym kraju. 

Szczególnie ważnym elementem współpracy w zakresie kształcenia 

zawodowego jest możliwość zdobycia certyfikatu AHK, który umożliwia 

podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie na terenie całej Europy. Kolejnym 

punktem programu było podpisanie umów o pracę tegorocznych 

absolwentów szkoły, którzy kształcili się w zawodzie monter – 

mechatronik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Rodzice, 

którzy przybyli na uroczystość, mieli okazję zwiedzić nowoczesny zakład, 

co upewniło ich  w  słuszności wyboru takiego modelu i miejsca 

kształcenia. Wychowawcą klasy I BZ, rozpoczynającej przygodę z firmą na 

światowym poziomie, jest pan Mariusz Palka. 

 

Poznański Salon Maturzysty… 

 

… nie mógł odbyć się bez naszego udziału.  Pod opieką Małgorzaty 

Krzysztoń – wicedyrektor i doradcy zawodowego oraz pani Natalii 

Marchewki maturzyści 2017 wyruszyli do Poznania. To miasto idealne do 

studiowania, zabawy i pracy – podkreślali członkowie Komitetu 

Honorowego Poznańskiego Salonu Maturzystów podczas uroczystości 

otwarcia. Życzyli powodzenia  i zachęcali maturzystów, aby zadbali o jak 

najlepszy wynik podczas majowego egzaminu dojrzałości. W Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej od rana tłumy 

maturzystów uczestniczyły  w spotkaniach z ekspertami OKE i 

prezentacjach uczelni.  
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W ramach koła biegowego…  

 

… prowadzonego przez panią Karolinę 

Wrzesińską, wystartowaliśmy w pierwszej edycji 

biegu Light Run. Bieg masowy, bo startowało w 

nim ponad 440 zawodników odbył się na 

poznańskiej Malcie. Wszyscy uczestnicy zaliczyli 

ponad pięciokilometrowy bieg. Grupa młodzieży 

z naszej szkoły po raz kolejny wzięła też udział w 

Dwunastogodzinnym Biegu Charytatywnym, organizowanym na stadionie 

w Murowanej Goślinie.  Jak co roku do wyboru mieliśmy marsz, rower lub 

bieg. Większość z nas wybrała bieg i mimo wysokiej temperatury świetnie 

się bawiliśmy, wspierając jednocześnie akcję. Warto wspomnieć, że tym 

razem był to bieg jubileuszowy, a opiekunem naszej grupy była również 

pani Karolina Wrzesińska. 

  

Jubileusz Liceum 

  

10 września uczestniczyliśmy w Jubileuszu 

XXV-lecia Liceum Ogólnokształcącego w 

Bolechowie. Obchody rozpoczęła msza św. w 

Murowanej Goślinie. Dalsza część uroczystości 

odbyła się w sali gimnastycznej w Bolechowie. Nie 

zabrakło znakomitych gości, licznych życzeń i 
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przemówień z wyrazami uznania. W programie artystycznym był czas na 

ekspresyjny taniec w wykonaniu absolwentek i  uczennic z zespołu 

prowadzonego przez panią Klaudię Janiszewską. Jubileusz uświetnił  

wokal Patrycji Rogackiej. Ważnym akcentem tegorocznego Jubileuszu 

było pasowanie uczniów pierwszej klasy strażacko-ratowniczej, które 

odbyło się na terenie JRG-8 Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. 

Wieczorem w restauracji Bergamotka w Czerwonaku odbył się Pierwszy 

Bal Absolwentów. Był on sukcesem organizacyjnym pani Eweliny 

Niewolak – Druchlińskiej. Podziękowania za organizację święta szkoły 

dyrektor skierowała do zaangażowanych nauczycieli, pracowników, 

uczniów, rodziców i absolwentów.  

  

Kącik kulinarny 

 

Knedle ze śliwkami  

Składniki: 

1,5 kg ziemniaków 

2 szklanki mąki pszennej lub mieszanki 

bezglutenowej 

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej 

350-400 g śliwek 

śmietana roślinna lub zwierzęca, cynamon i cukier do podania 

Wykonanie: 

1. Ziemniaki obieram, gotuję w osolonej wodzie i studzę. Następnie 

przepuszczam przez prasę do ziemniaków lub mielę w maszynce. 
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2. Do rozdrobnionych ziemniaków dodaję oba gatunki mąki i wyrabiam 

ciasto. Jeśli ziemniaki były za mało mączyste można dodać troszkę więcej 

mąki. 

3. Śliwki dryluję. 

4. Z ciasta formuję wałek, kroję na kawałki i rozpłaszczam w dłoni. Jeśli 

placuszek ciasta bardzo się lepi, wtedy lekko (od zewnętrznej strony) 

posypuję go mąką ziemniaczaną. Na każdym placuszku ciasta układam 

śliwkę i zlepiam placek. Przez chwilkę kulam go w dłoniach i odkładam na 

talerz. 

5. Knedle ze śliwkami gotuję partiami w osolonej wodzie. Wrzucam na 

wrzątek i gotuje około 2-3 minut od wypłynięcia. 

6. Knedle podaję z cukrem, cynamonem i śmietaną. 

 

Smacznego! 

AK 

 

Nowości filmowe i książkowe 

 

„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” 

 

Akcja filmu "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" rozpoczyna się 

w 1926 roku. Newt Scamander wraca z wielkiej wyprawy, której celem 

było odnalezienie i opisanie szeregu fantastycznych zwierząt. Jego krótki 

pobyt w Nowym Jorku mógłby przejść niezauważony, gdyby nie pewien 

nie-czar (tj. amerykański mugol) o imieniu Jakub, źle skierowany 
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magiczny przypadek oraz ucieczka kilku fantastycznych zwierząt Newta. 

Wszystko to może spowodować nie lada kłopoty, zarówno dla świata 

magicznego, jak i nie-czarów.  

Premiera: 11 listopada  

„Wołyń”  

 

Akcja filmu rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce 

zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia Głowacka ma 17 

lat i jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec 

postanawia jednak wydać ją za bogatego polskiego gospodarza Macieja 

Skibę, wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe 

życie wioski odmienia najpierw okupacja sowiecka, a później niemiecki 

atak na ZSRR. Zosia staje się świadkiem, a następnie uczestniczką 

tragicznych wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego 

nacjonalizmu. Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. Pośród 

morza nienawiści Zosia próbuje ocalić siebie i swoje dzieci.  

Premiera: 7 października  

 

„Harry Potter i przeklęte 

dziecko” 

 

Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a 

tym bardziej teraz, gdy jest przepracowanym 

urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz 

ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy 
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Harry zmaga się z natrętnie powracającymi widmami przeszłości, jego 

najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które 

nigdy nie było jego własnym wyborem. Gdy przyszłość zaczyna 

złowróżbnie przypominać przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło 

niewygodnej prawdzie: że ciemność nadchodzi czasem z zupełnie 

niespodziewanej strony.  

Premiera: 22 października  

Autorzy: Rowling J.K, Tiffany John, Thorne Jack  

Polecam! 

MM 

 

Ranking klas 2016/2017 

 

Regulamin 

1. W konkursie uczestniczy trzynaście klas z Murowanej Gośliny. 

2. Konkurs rozpoczyna się 01.09. 2016r. i kończy się dnia 31.05.2017r. 

3. Konkurs dzieli się na etapy: 

      I etap -  I semestr: 01.09.2016r.- 22.12.2016r. 

 wrzesień 

 październik 

 listopad 

 grudzień 
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      II etap -   II semestr: 01.01.2017r. – 31.05.2017r.  

 styczeń 

 luty 

 marzec  

 kwiecień  

 maj 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

 wyniki w nauce (średnia klasy) (1-13pkt.) 

 frekwencja (1-13pkt.) 

 zachowanie (1-13pkt.) 

 wysokość wpłat na Samorząd Uczniowski (1-13pkt.) 

5. Nagrody: za zajęcie I miejsca - 500 zł, II miejsca i III miejsca – 

nagrody pocieszenia. 

Wyniki zostaną ogłoszone w następujących miesiącach: 

I etap: w styczniu, II etap: w czerwcu 

Samorząd Uczniowski oraz opiekunowie SU: 

Ewelina Niewolak-Druchlińska, Anna Stefańska 
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