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      Drodzy Czytelnicy! 

         Oddajemy w Wasze ręce jesienne wydanie Gazetki 

Uczniowskiej i życzymy udanej lektury.  

Nie zabraknie ulubionych wątków kulinarnych, literackich, 

przyrodniczych... Ile mamy z Szympansa? Jak smakuje 

"Wiewiór"? Na te i wiele innych pytań spróbujemy 

odpowiedzieć. Kolejne wydanie w grudniu - Boże Narodzenie i 

100-lecie niepodległości to duża inspiracja. 

Redakcja "SM" 

 

 

 
 



Aktualne, wiosenne tematy 

 

ZMIANY W SZKOLNYCH SOCIAL MEDIA 

                     

                 Ciężko podważać w dzisiejszych czasach rangę mediów 

społecznościowych, jeśli chodzi o promocję marki. Idąc z duchem czasu, 

nasza szkoła postawiła na rozbudowę facebookowego fanpage'a. Od teraz, 

zamiast dwóch osobnych stron dla obu budynków, istnieje jedna - 

wspólna dla całego zespołu. Można znaleźć tam sprawozdania z różnych 

wydarzeń i aktualności z życia szkoły, a także relacje zdjęciowe z wyjazdów 

czy imprez. Warto pamiętać również o prężnie działającej stronie 

internetowej.  

facebook.com/zsbolechowoimurowanagoslina 

zsbolechowo.edu.pl 

Zostaw lajka! 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

 

               9 października społeczność 

szkolna wzięła udział w uroczystym 

apelu z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Wydarzenie rozpoczął 

zastępca przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego, następnie głos zabrała Dyrektor Beata 

Strama. Mogliśmy obejrzeć występy uczniów przygotowanych przez p. 

Iwonę Ellert oraz pana M. Palkę - nauczycielom rozdano kwiaty, a na 



końcu wszyscy zostali poczęstowali się tortem, którego krojeniem tym 

razem zajęli się nie uczniowie technikim gastronomicznego, a panie 

Dyrektor i Wicedyrektor. Po powrocie do szkoły wszystkie klasy wzięły 

udział w konkursie "Zgadnij kto to?", organizowanym przez Samorząd 

Uczniowski. 

                                                                    Paweł Stocki 

 

ONZ OSTRZEGA, KATASTROFA 

KLIMATYCZNA NADCHODZI! 

 

             Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała kolejny raport 

o globalnym ociepleniu, tym razem jednak, nie traktuje on o skutkach 

podniesienia się temperatury o 2C, a o 1,5C. Naukowcy doszli do wniosku, 

że do nieodwracalnych zmian może już dojść przy wzroście temperatury o 

1,5 st. C. Ocieplenie następuje tak szybko, że wystarczyły dwa lata, aby 

Porozumienie paryskie stało się nieaktualne. Z obecną prędkość do zmian 

może już dojść w 2040 roku, skutki będą katastrofalne. Prawie cała rafa 

koralowa może wyginąć, pożary lasów i traw, zabójcze upały oraz susze 

mogą zdarzać się regularnie i corocznie. W Środkowej Europie średnia 

susza będzie trwała 19 miesięcy, na Karaibach 21, a w Afryce 60! Wiele 

małych wysp może całkowicie zatonąć w morzu, a linie brzegowe 

wszystkich kontynentów zmienią się nie do poznania. Miliony ludzi będzie 

głodowało i straci dach nad głową, a niekiedy całe swoje państwo. Jednak 

nie wszystko jest stracone, globalne ocieplenie można spowolnić, 

zastępując obecną energię płynącą ze spalania CO2 na energię ze źródeł 

odnawialnych. Docelowy punkt to obniżenie emisji CO2 o 45% do 2030 



roku. Wszystko jest w rękach wielkich korporacji i rządów, które niestety 

nie garną się chętnie do zmian...  

                                                                                                                                     

Borys Zyśk 

 

DLACZEGO LIŚCIE ZMIENIAJĄ  

KOLOR I OPADAJĄ JESIENIĄ? 

  

                   Liście zawdzięczają swój 

kolor latem i wiosną związku 

chemicznemu: chlorofil. Ciepło oraz 

dobre nasłonecznienie są potrzebne 

do jego produkcji. Z jesienią 

przychodzą coraz krótsze dni co wiąże 

się z tym mniejszą ilością promieni słonecznych docierających do drzew. 

Ilość chlorofilu zmniejsza się, dzięki temu na wierzch wychodzą inne 

kolory, które były przez niego zdominowane.  

Ten związek chemiczny przyczynia się także do opadania liści. Gdy 

zmniejsza się jego ilość, rośliny przestają dostarczać i wycofują składniki 

odżywcze oraz wodę z liści do korzeni i łodyg, czego skutkiem jest 

opadanie liści. Za przepiękne barwy liści odpowiadają także inne związki 

chemiczne takie jak: flawonoidy, karotenoidy, które są odpowiedzialne za 

kolor żółty i pomarańczowy. Natomiast antocyjany, które uwidaczniają się 

dopiero jesienią po zaniknięciu chlorofilu obejmują kolor czerwony. 

Należy też wspomnieć, że drzewa wystawione na wiatr szybciej będą 

odczuwały nadciąganie zimy, niż te które są położone w głębi. Oczywiście 

nie wszystkie liście w tym samym czasie zmienią kolory. Te, które są 



"schowane" będą szybciej żółknąć od tych wystawionych na promienie 

słońca.     

                                                                  Marika Madeja       

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

 

                       Strzec honoru szkoły... Z dumą i powagą nosić mundur... 

Ślubujemy! - między innymi takie słowa roty przysięgi padły z ust uczniów 

klas pierwszych mundurowych wojskowych, strażacko-ratowniczej i 

policyjnej w dniu ich ślubowania, które odbyło się 11 października br. Był 

to wyjątkowy dzień dla społeczności Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Bolechowie. Przygotowany marsz przez majora rezerwy 

pana Tomasza Metlera - koordynatora klas wojskowych mundurowych, 

cała ceremonia była prowadzona przez panią Annę Stefańską. Uroczystość 

ślubowania - jak widać - wpisała się na stałe w kalendarz imprez naszej 

szkoły.  

                                                            Sandra Karasiewicz 

 

KURSY 

 

               Od września ruszyła dalsza część kursów ZIT. Były między innymi 

kursy barmańskie, na których uczyliśmy jak sporządzać i podawać dany 

drink bądź shot. Kolejne były kursy z podawania i przyrządzania ryb na 

których nauczyliśmy się przyprawiać rybę i jak oddzielić mięso od ości, i 

próbowaliśmy różne owoce morza. Były również kursy baristyczne i 

somelierskie, na których uczyliśmy się o kawie i rodzajach kawy, i 

oczywiście jak ją przyrządzać, i o winach - skąd pochodzą i jak są robione. 



Kursy są bardzo ciekawe i oby ich było jak najwięcej, bo się przydadzą w 

przyszłości.                                                             

                                                                                Jakub Mazurkiewicz 

 

ILE WSPÓLNEGO MAMY  

ZE SZYMPANSEM? 

 

                         Hipisi wśród małp – tak niektórzy określają bonobo, czyli 

szympansy karłowate. To drugi gatunek – obok bardziej znanych 

szympansów zwyczajnych – najbliżej z nami spokrewnionych małp 

człekokształtnych. Niespecjalistom trudno je rozróżnić. Bonobo są m.in. 

trochę mniejsze i mają ciemniejsze twarze. Dlatego dopiero w pierwszej 

połowie ubiegłego wieku naukowcy uznali, że reprezentują osobny 

gatunek. Szympansy od dekad budzą wielkie zainteresowanie, gdyż wśród 

małp człekokształtnych – do których należą ludzie, goryle, orangutany i 

gibony – to z nimi jesteśmy najbliżej spokrewnieni. Jeszcze ok. 6–7 mln 

lat temu mieliśmy wspólnego przodka. Czy w takim razie człowiek pod 

względem zachowania bardziej przypomina bonobo czy raczej drugi 

gatunek naszych krewniaków? Najciekawsze są jednak odmienne 

zachowania społeczne. Wśród bonobo rządzą samice, które poskramiają 

agresywnych samców podejmujących próby dominacji. U szympansów 

zwyczajnych władzę dzierżą samce, co skutkuje większą agresją zarówno 

wewnątrz grup, jak i skierowaną przeciw obcym społecznościom. Samce 

wspólnie patrolują granice terytorium własnego stada liczącego od 20 do 

120 osobników dzielących się spontanicznie na mniejsze grupki 

poszukujące w ciągu dnia pożywienia. Kiedy napotkają męskiego 

przedstawiciela obcej społeczności, kończy się to jego pobiciem i 



pogryzieniem, nieraz ze skutkiem śmiertelnym. Wśród szympansów 

zwyczajnych zaobserwowano również przypadki dzieciobójstw, zarówno 

ze strony samców, jak i samic. Znany holenderski badacz szympansów 

Frans de Waal często powtarza, że jesteśmy małpą dwubiegunową. Czyli 

mamy w sobie coś z bonobo, ale gdybyśmy byli bardzo podobni do nich, 

cała ludzkość przypominałaby wielki festyn hipisów. Szczęśliwych, ale 

raczej mało produktywnych. Posiadamy również wiele cech szympansów 

zwyczajnych – często brutalnych i mocno zhierarchizowanych. Potrafimy 

być bardziej agresywni niż one, ale równocześnie bardziej empatyczni od 

bonobo.  

                                                                                  Agata Królczyk  

 

 

Kącik kulinarny 

 

ROZGRZEWAJĄCE NAPOJE  

NA JESIENNE PRZEZIĘBIENIA 

 

Napój imbirowy z cytryną i miodem 

 

               Idealny na przeziębienia, ale niezrównany także w profilaktyce. 

Przygotowanie tej aromatycznej i rozgrzewającej mikstury nie zajmie ci 

więcej niż 5 minut. Drobno posiekany kawałek imbiru (ok. 5 cm) i kilka 

plasterków cytryny wrzuć do szklanki. Dodaj pół laski cynamonu, kilka 

ziarenek kardamonu i gwiazdkę anyżu. Zalej wrzątkiem, a gdy napój 

odrobinę przestygnie możesz go posłodzić łyżeczką miodu.  



 

Mleko z miodem i masłem 

 

                 To sprawdzony sposób na przeziębienia. Szklankę mleka 

podgrzewamy w rondelku w łyżką miodu oraz łyżeczką masła - i pijemy 

gorący. Możesz też wzmocnić lecznicze działanie napoju dodając do 

składników w rondelku rozdrobniony ząbek czosnku. 

 

Kawa z czekoladą i chili  

 

                 Gorąca, aromatyczna kawa 

na pewno nas rozgrzeje, a dodatek  

chili i czekolady sprawi, że nie tylko 

zrobi nam się gorąco, ale także 

poprawimy sobie nastrój. 

Potrzebujesz 50 ml słodkiej 

śmietanki, kilka kostek gorzkiej 

czekolady, papryczkę chili, filiżankę 

czarnej kawy i odrobinę cukru. 

Wystarczy rozpuścić czekoladę w 

kąpieli wodnej w śmietance, dodać 

rozkruszone chili, a na koniec dodać 

świeżo zaparzona kawę. Wszystko możesz dosłodzić według własnych 

upodobań i udekorować bitą śmietaną. 

                                                               SMACZNEGO! 

                                                             Wojtek Hildebrański 

 



DANIA Z DYNI 

 

Kurczak curry z dynią  

 

 Składniki: 

 500 g filetu z kurczaka 

 3 ząbki czosnku  

 Sól, pieprz 

 2 łyżki oliwy 

 2 łyżki soku z cytryny 

 ½ łyżeczki mielonej kurkumy 

 2 łyżeczki czerwonej pasty curry 

 1 szklanka pokrojonej w kostkę dyni 

 1 łyżka oliwy 

 50 ml gorącego bulionu lub wody 

            200 ml mleka kokosowego z puszki 

            1 opakowanie ryżu 

 

           Wykonanie: 

         Filety oczyścić z błonek i kostek. W najgrubszej części przekroić 

wzdłuż, następnie w poprzek na mniejszej wielkości fileciki. 

Doprawić solą oraz pieprzem, natrzeć startym czosnkiem i obtoczyć w 

oliwie. Skropić sokiem z cytryny, posypać kurkumą oraz natrzeć pastą 

curry. Odstawić na blacie na ok. 15-30 minut, nastawić do ugotowania ryż. 

Dynię obrać, oczyścić i pokroić w niedużą kostkę. Na dużej patelni 

rozgrzać oliwę, włożyć pokrojoną dynię i mieszając podsmażać przez ok. 4 



minuty. Przesunąć na bok, włożyć filety kurczaka i obsmażyć po ok. 2 - 3 

minuty z każdej strony. 

Dodać gorący bulion lub wodę a po chwili mleko kokosowe. Zagotować i 

gotować jeszcze ok. 1 minutę. Odstawić z ognia i podawać z ryżem i 

listkami bazylii, opcjonalnie posypując świeżym chili. 

 

Hummus z dynią 

Składniki: 

1,2 kg dyni 

2 łyżki oliwy 

1 duża cebula 

2 duże ząbki czosnku 

1 łyżka startego korzenia imbiru 

1/2 łyżeczki przyprawy curry 

1 łyżeczka kurkumy  

1/2 łyżeczki mielonej papryki 

szczypta cynamonu 

1 litr bulionu jarzynowego 

2 łyżki kremowego masła orzechowego  

80 ml mleka kokosowego lub śmietanki kremówki 

Wykonanie: 

Piekarnik nastawić na 180 stopni. Dynię pokroić na kilkucentymetrowe 

kawałki, wyłożyć na blachę piekarnika i piec przez 35 minut. Wyjąć z 

piekarnika, obkroić ze skóry i pokroić na jeszcze mniejsze części. 

W garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, pod koniec dodać 

starty czosnek i imbir. Dodać  przyprawę curry i wymieszać. Dodać 

kawałki upieczonej dyni oraz pozostałe przyprawy i podsmażać na małym 

ogniu mieszając jeszcze przez kilka minut. 



Wlać gorący bulion, przykryć i gotować na małym ogniu przez 15 minut. 

Zawartość garnka przelać ostrożnie do kielicha stojącego blendera, dodać 

masło orzechowe, mleko kokosowe lub śmietankę i zmiksować na gładki 

krem. 

                                                                      SMACZNEGO! 

                                                                Angelika Krzemińska 

 

JESIENNE CIASTO "WIEWIÓR" 

 

Składniki: 

jabłka 1 kg 

mąka 3 szkl. 

jajka 4 szt. 

cukier 2,5 szkl. 

olej 1.5 szkl. 

soda oczyszczona 3 łyżeczki 

kakao 2 łyżki 

cynamon 2 łyżeczki 

rodzynki 0.5 szklanki lub orzeszki, migdały. 

Sposób przygotowania: 

Jabłka obieramy, drążymy i kroimy w kostkę. W misce ucieramy jajka z 

cukrem, dodajemy olej, mąkę, sodę, kakao. Wszystko ucieramy. Dodajemy 

rodzynki/orzechy/migdały oraz jabłka. Mieszamy.  

 

Blachę smarujemy tłuszczem i wysypujemy mąką. Następnie wykładamy 

ciasto. Pieczemy ok. 40 min. w temperaturze 180 stopni C (z 

termoobiegiem). 

                                                                                  Wiktoria Fronczak 



 

Trochę kultury 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE 

 

Z każdym oddechem 

 

Autor: Sparks Nicholas  

Data premiery: 17.10.2018 

Jeśli chodzi o opowieści o miłości, Nicholas Sparks jest ich 

niekwestionowanym królem. 

Hope jest w rozterce. Skończyła 36 lat, od sześciu lat ma chłopaka, ale na 

ślub raczej się nie zanosi. Tymczasem u jej ojca właśnie zdiagnozowano 

poważną chorobę. Hope postanawia więc odciąć się od wszystkiego, 

spędzić tydzień w wakacyjnym domku w Sunset Beach i zastanowić się 

nad swoją przyszłością. Tru, urodzony w Zimbabwe przewodnik safari, 

pojawia się w Sunset Beach, by poznać ojca i dowiedzieć się więcej o 

młodości matki. 

Gdy ścieżki dwojga obcych sobie ludzi niespodziewanie się krzyżują, 

wybucha pomiędzy nimi żarliwe uczucie. Wkrótce oboje staną przed 

trudnym wyborem: oddać się miłości czy spełnić obowiązek wobec 

rodziny? Posłuchać głosu serca czy rozsądku? 

 

 

Ucho Igielne 

 



Autor: Myśliwski Wiesław 

Data premiery: 17.10.2018 

"Ucho Igielne" to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i 

historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad 

tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w 

lustrze odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej 

dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypowiedziane. Przede 

wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno 

na ludzkim doświadczaniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w 

której przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec człowieka splatają 

się z wymiarem symbolicznym. 

 

Ogień i krew 

 

Autor: George R. R. Martin 

Data premiery: 20.11.2018 

300 lat przed wydarzeniami opisanymi w "Grze o tron". Kiedy Westeros 

rządziły smoki... Opowieść o ekscytujących dziejach dynastii 

Targaryenów... 

Wiele stuleci przed wydarzeniami opisywanymi w pierwszym tomie cyklu, 

"Grze o tron", Targaryenowie – jedyna rodzina smoczych lordów, która 

przeżyła zagładę Valyrii – zamieszkali na Smoczej Skale, nad którą 

panowali przez z górą dwa stulecia, nim postanowili podbić całe Westeros. 

"Ogień i krew" zaczyna się opowieścią o legendarnym Aegonie Zdobywcy, 

który stworzył Żelazny Tron, a następnie opisuje dzieje kolejnych pokoleń 

Targaryenów walczących o utrzymanie tego słynnego krzesła, aż po wojnę 

domową, która omal nie zniszczyła ich dynastii. 



Co naprawdę wydarzyło się podczas Tańca Smoków? Dlaczego tak 

niebezpiecznie było odwiedzać Valyrię po Zagładzie? Jak wyglądało życie 

w Westeros w czasach, gdy nad niebem panowały smoki? Jakie były 

najstraszliwsze zbrodnie Maegora Okrutnego? Dlaczego Aegonowi 

Zdobywcy nie udało się podbić Dorne? To tylko niektóre z pasjonujących 

pytań, na które odpowiada ta szczegółowa kronika spisana przez uczonego 

arcymaestera z Cytadeli. Książka zawiera także kilkadziesiąt nowych 

czarnobiałych ilustracji autorstwa Douga Whetleya. 

 

Magia grudniowej nocy 

 

Autor: Gabriela Gargaś 

Data premiery: 31.10.2018 

W tę grudniową noc magia świątecznej atmosfery rozgrzeje serca 

wszystkich! 

W małym bieszczadzkim miasteczku mieszkańcy śnią o Świętach jak z 

bajki. Wśród wzgórz otulonych śniegiem, w małych domkach, w których 

pachnie cynamonowymi wypiekami, to marzenie może się spełnić… Czy 

pierwsza gwiazdka przyniesie ukojenie? 

Michalina już niedługo zostanie mamą. Radość oczekiwania na maleństwo 

zakłóca jej jednak obawa, że będzie musiała wychowywać je sama. Czy 

Przemek wybaczy jej dawne błędy i stworzą kochającą się rodzinę? 

Przed Świętami babcia Zosia niemal nie wychodzi ze swojej cukierni 

„Cynamonowe serca”, bo zamówień na przepyszne pierniczki, makowce i 

serniki spłynęło jeszcze więcej niż w ubiegłym roku. Niefortunny wypadek 

sprawi, że nie będzie mogła sama dokończyć wypieków. Na szczęście ktoś 

chętnie jej pomoże… 



W te Święta każdy odkryje coś wyjątkowego. Bo przecież najpiękniejsze 

podarunki od losu dostajemy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. 

 

W kręgach władzy. Tom 3. Władza absolutna 

 

Autor: Remigiusz Mróz 

Data premiery: 31.10.2018 

Po zamachu pod sejmem Polska znalazła się na skraju anarchii. 

Konstytucja nie przewiduje, kto powinien przejąć władzę, a do walki o nią 

gotowe są stanąć wszystkie siły polityczne. W sytuacji poważnego kryzysu 

rozpoczyna się najbardziej bezkompromisowa kampania wyborcza w 

historii. 

Tymczasem zaczynają pojawiać się dowody na to, że zamach był jedynie 

elementem większego spisku. Ten, kto odkryje prawdę, zdobędzie władzę 

absolutną… 

 

Uniesienie 

 

Autor: Stephen King 

Data premiery: 31.10.2018 

Tajemnicza przypadłość i zwykły człowiek, który w upiornym miasteczku 

Castle Rock wywoła rewolucję – zjednoczy ludzi, których dzieli wszystko. 

Witajcie w Castle Rock! 

Scott Carey wciąż traci na wadze. Świetna wiadomość dla kogoś, kto 

zawsze miał lekki problem z otyłością! Tylko że on wygląda wciąż tak 

samo. Nikt z jego otoczenia nie uwierzyłby, że waga, na którą codziennie 

wchodzi, za każdym razem pokazuje mniej kilogramów. Niezależnie od 



tego, ile Scott zje i co na siebie włoży. Nawet hantle, które w momencie 

ważenia trzyma w rękach, nie mają żadnego wpływu na jego wagę. Jak 

gdyby otaczał go kokon nieważkości. Scott podchodzi do całej sprawy ze 

stoickim spokojem, bo, o dziwo, czuje się wspaniale, jakby jego 

przedziwna przypadłość wyzwalała w nim wszystko co najlepsze. Nawet 

kiedy zdaje sobie sprawę, że tajemniczy proces przyśpiesza i Godzina Zero 

być może nadejdzie znacznie szybciej, niż przewidywał. Ale zanim to 

nastąpi... 

                                                            Judyta Gronowska 

 

 

 

 

R 

Redakcja wydania: redaktor naczelna - Katarzyna Witkowska, zastępca - Paweł Stocki, 

J. Mazurkiewicz, J. Gronowska, W. Hildebrański, A. Krzemińska, A. Królczyk, M. 

Madeja, W. Fronczak, S. Karasiewicz, B. Zyśk. 

Opiekun redakcji: Anna Stefańska  

Obsługa wydania internetowego: Patryk Szablewski 

Adres redakcji: biblioteka szkolna, e-mail: sukcesmurowany@poczta.fm 

R
ed

a
k

cy
jn

a
 

 b
u

rz
a

 
m

ó
zg

ó
w

 


