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Drzwi otwarte w naszej szkole: 

17 marca i 21 kwietnia  

godz. 10.00 i 11.00



14 lutego 

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. 

Tego dnia ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo 

wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają się upominkami. Walentynki to 

święto wszystkich zakochanych, zarówno tych, którzy są zakochani, jak i 

tych, którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie. Na ten dzień 

warto starannie przygotować coś wyjątkowego. Dzień zakochanych zbliża 

się wielkimi krokami, więc warto przygotowania rozpocząć już dziś. 

Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona 

zakochanych oraz osób chorych na epilepsję i choroby nerwowe. Św. 

Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, który poniósł śmierć w 

czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r.  W czasie prześladowań 

uzdrowił on ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do 

nawrócenia całej jego rodziny. To bardzo rozgniewało władcę. Biskup 

został pobity maczugami, a następnie ścięty.  W miejscu, w którym święty 

został pochowany, już w IV w. papież Juliusz I kazał wznieść nad grobem 

bazylikę. Św. Walenty słynął również z tego, iż udzielał ślubu zakochanym 

(niekoniecznie za zgodą rodziców). Dzień św. Walentego stał się 

prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to 

pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich 

grobów, aby uczcić ich relikwie. Święto najbardziej rozpowszechniło się w 
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Anglii i Francji. Dziewczęta, 14 lutego, starały się odgadnąć, za kogo wyjdą 

za mąż. Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty.  

Wszystko zaczęło się od święta zorganizowanego przez jedną z córek 

króla Francji - Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn otrzymała 

wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera. Przede wszystkim jednak 

narzeczony był obowiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, 

nazwany walentynką.  W XIX w. Takie liściki uważano za najbardziej 

romantyczny sposób wyznania miłości. W 1800r. Amerykanka Esther 

Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kart 

walentynkowych.  

Walentynka, czyli pisemne wyznanie miłości. Najpopularniejszym 

sposobem okazania swoich uczuć naszej Wybrance (Wybrankowi) w tym 

dniu jest podarowanie karteczki walentynkowej. Może to być zarówno 

taka kupiona w sklepie, jak i narysowana odręcznie. Ważne jest, co na niej 

napiszecie. Może to być krótki tekst, np.: “Bądź moją Walentynką”, “Czy 

zostaniesz moją Walentynką?”, bądź piękny wiersz o miłości: 

 

We wszystkich mowach i w języku duszy 

Nad wszystkie są dwa słowa, 

Jak w kroplach rosy po suszy, 

W nich skarb żywota się chowa. 

Jak dwie perełki w oceanie życia, 

Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

Świecą nam do powicia 

Dwa słowa - kocham ciebie. 

[J.I. Kraszewski] 

 

 

 

 

 

Każdy nowy dzień jest kwiatem 

Który zakwita w naszych rękach 

Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada 

noc. 

Serce to cząstka człowieka, 

Które tęskni, kocha i czeka. 

[Adam Mickiewicz] 

 

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie.  

Patrzysz w okno i smutek masz w oku...  

Przecież mnie kochasz nad życie?  

Sam mówiłeś przeszłego roku... 

[M. Pawlikowska-Jasnorzewska]



Aktualności 

Olimpiada ekologiczna 

Dnia 9 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 odbyły się w naszej szkole 

eliminacje stopnia podstawowego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

Do konkursu przystąpiło 26 uczniów, z klas: I TI/TM, IITI, II TŻ/TH, III 

TŻ/TI i IV TŻ. Konkurs adresowany był do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe 

dotyczące zagadnień z ekologii oraz ochrony przyrody i środowiska. Celem 

konkursu było nie tylko podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, 

ale również zainteresowanie ich problemami ochrony środowiska. 

Do pierwszej trójki najlepszych osób w szkole zakwalifikowali się:  

1. Sebastian Spaloniak (31 pkt.) 

2. Patryk Marciniak, Aleksander Graczyk (30 pkt.) 

3. Mateusz Jarzyński, Mateusz Chromiak, Dariusz Polowczyk (29 pkt.) 

Wyjazd do teatru 

22 grudnia minionego roku, w ostatni dzień zajęć lekcyjnych przed 

przerwą świąteczno-noworoczną, udaliśmy się trzydziestoosobową grupą 

na przedstawienie teatralne pt. „Wigilie polskie”. Przedstawienie 

autorstwa Barbary Wachowicz oglądaliśmy na parterze i z balkonu. 

Prześledziliśmy czas świąt Mickiewicza, Słowackiego, harcerzy i 

powstańców. Usłyszeliśmy także dalszą część "Pana Tadeusza", którą 

napisał pewien Wielki Współczesny Adama Mickiewicza i najpiękniejsze 

polskie kolędy w wykonaniu Chóru Teatru Wielkiego i Chóru Dziecięcego 

„Akord”. Dzięki temu wyjazdowi nasze święta były inne, bo wzbogacone o 

doświadczenia znanych nam z historii i literatury osób. 



Jasełka

21 grudnia 2011 spotkaliśmy się w sali OSP, gdzie w świąteczny 

nastrój wprowadziły  nas jasełka pt. „Prolog świąteczny” przygotowane 

przez uczniów klasy III TŻ/TI. Dziewczęta z I TŻ wraz z prof. 

Białachowską i Wysocką wystąpiły z koncertem kolęd. Dyrektor Agnieszka 

Olejniczak-Gros złożyła wszystkim najlepsze życzenia z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. Nie zabrakło tradycyjnych kolęd śpiewanych przez 

chór oraz uczestników spotkania. W szkole zaś odbyły się wigilie klasowe, 

na których łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia.  

Konkurs dekoracji świątecznych klas 

Przed świętami w naszej szkole odbył się tradycyjny już konkurs na 

najlepiej świątecznie udekorowaną klasę. Wszystkie ozdoby miały być 

wykonane własnoręcznie. Oceniane były: dekoracja świąteczna choinki, 

gazetka tematyczna, kartka świąteczna, i tzw. „inne” (zawieszki, ozdoby 

itp.) oraz ogólny nastrój świąteczny sali.  Największym zaangażowaniem i 

pomysłowością wykazała się klasa II TŻ/TH. Drugie miejsce zajęła klasa 

II AZ. Natomiast trzecie miejsce zajęła klasa I AZ.  

Kiermasz świąteczny 

W niedzielę - 11 grudnia – odbył się w naszej szkole Kiermasz 

Świąteczny, w którym wzięło udział wielu mieszkańców Murowanej 

Gośliny i okolic. Można było skorzystać z wielu atrakcji: pysznej świeżo 

parzonej kawy z piernikiem, z loterii, a czas miło spędzić na świątecznych 

zakupach oraz przedstawieniu jasełkowym i koncercie kolęd. Oklaski dla 

aktorów i wokalistów były w pełni zasłużone. Wśród tłumu kręcił się św. 

Mikołaj, w którego z powodzeniem wcielił się jeden z nauczycieli. 
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Wprawdzie nie rozdawał prezentów, ale chętnie pozował do zdjęć. Z wielu 

atrakcji można jeszcze wymienić projekcję filmu o  szkole, który wzbudził 

emocje i przywołał wspomnienia. Wszystkim zaangażowanym  osobom 

dziękujemy. Nauczycielom, uczniom, rodzicom - wszystkim. I już dziś 

zapraszamy na kolejny kiermasz, bo na pewno takowy się odbędzie.  

Euro 2012 

6 grudnia ubiegłego roku liczna grupa naszych uczniów uczestniczyła 

w mikołajkowym wyjeździe na Stadion Miejski przy ul. Bułgarskiej w 

Poznaniu. Przewodnik ze Spółki Euro 2012 oprowadził nas po 

nieudostępnianych szerszej publiczności częściach obiektu, takiej jak: 

murawa ,,trawiasta" stadionu, loża VIP, szatnie drużyn, część odnowy 

biologicznej, jak również wszystkie trybuny kibiców. Wycieczka należała 

do udanych i zakończona była słodkim poczęstunkiem św. Mikołaja. 

Wypieki piernikowe 

Dnia 9 grudnia 2012 roku w naszej szkole prof. Danuta Borejsza-

Wysocka i prof. Izabela Starosta-Byczyńska przeprowadziły konkurs na 

„Bożonarodzeniowy stół pięknie nakryty” oraz „Wypieki piernikowe”. 

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Nagrody 

ufundowali goślińscy cukiernicy:  Paweł Piętka oraz Aleksandra i Florian 

Warzybok (zaproszenia do kawiarni na kawę i ciasto),  a także Cech 

Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie 

(nagrody książkowe). Jury w składzie: Agnieszka Olejniczak–Gros, Paweł 

Piętka, Michał Wtorkowski, Katarzyna Nowicka–Nawrot, Grażyna Zawal, 
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Piotr Borowicz oraz Katarzyna Wtorkowska, wyłoniło następujących 

zwycięzców w kategorii: 

„STÓŁ BOŻONARODZENIOWY PIĘKNIE NAKRYTY” 

 I m-ce:   Ewa Bączkowska i Żaneta Kluczyńska - kl. III TH 

II m-ce:   Patrycja Adamska i Kamila Bakalarz - kl. IV TŻ 

III m-ce:   Agnieszka Angielska i Weronika Walkowiak - kl. III TŻ 

„JA PIERNICZĘ!” 

 I m-ce:   Mateusz Kmita i Szymon Derecz - kl. I TŻ i kl. IV TŻ 

II m-ce:   Paulina Dera i Tymoteusz Baranowski - kl. IV TŻ 

III m-ce:   Klaudia Kowalska i Małgorzata Kazirod - kl. I TŻ 

 

Jury przyznało też wyróżnienie dla Dariusza Gutkowskiego (kl. I a 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej) za zaangażowanie i doskonałą organizację 

pracy podczas konkursu. 

 

Ciekawostki 

Facebook liderem… 

Facebook prześcignął dotychczasowego lidera 

amerykańskiej Sieci - Google. Z danych firmy Experian 

Hitwise wynika, że pomiędzy styczniem a listopadem 2010 

Facebook uzyskał 8,93 proc. wszystkich odwiedzin 

Amerykanów, podczas gdy ubiegłoroczny lider Google odnotował 7,2proc. 

wizyt.  
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Jamaican Blue Mountain & Kopi Luwak 

Ekskluzywna mieszanka Jamaican Blue 

Mountain i Kopi Luwak to zdecydowanie 

najdroższa kawa świata. I jedyna z dodatkiem 

zwierzęcych… odchodów. Otóż, łaskuny muzangi 

(azjatyckie drapieżniki) buszują po plantacjach, 

wybierają najlepsze ziarna kawy Kopi Luwak, jedzą je, wydalają, a produkt 

końcowy tego procesu kosztuje 324 funty za kilogram. Mieszankę 

przetrawionych ziarenek Kopi Luwak i Jamaican Blue Mountain sprzedaje 

jeden z brytyjskich sklepów. Za filiżankę trzeba zapłacić 50 funtów. 

 

Przepisy 

Rozgrzewająca zupa  
z kukurydzy 
 
 
SKŁADNIKI: 
- 2 puszki kukurydzy 

- 1 duża cebula 

- 4 ząbki czosnku 

- 2 łyżki oliwy 

- 1 łyżeczka kurkumy 

- 2 papryczki chili 

- 600 ml rosołu 

- mała puszka mleka kokosowego 

- posiekana natka pietruszki 
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PRZYGOTOWANIE: 

Cebulę, czosnek i papryczki pozbawione nasion posiekać i zrumienić na 

oliwie. Dodać kurkumę i 2/3 osączonej kukurydzy. Zalać bulionem i 

gotować około 15 minut. Zmiksować, dodać mleczko kokosowe i pozostałe 

ziarna kukurydzy i gotować jeszcze kilka minut. Zupę podawać z 

posiekaną natką pietruszki. 

Szyszki 
 

Czas przygotowania: 70 minut 

Czas gotowania: 15 minut 

SKŁADNIKI: 

- 2 kostki margaryny 

- 1 kg krówek 

- 2 łyżeczki kakao 

- 5 opakowań ryżu preparowanego 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Margaryny i krówki rozpuścić, dodać kakao, wymieszać i wystudzić. Do 

letniej masy wsypać ryż preparowany i szybciutko formować szyszki. 

Odstawić do zastygnięcia. 

Smacznego życzą   Junior i Magda 

Ferie zimowe 

W tym roku ferie zimowe w naszym województwie trwają od 13 

lutego do 27 lutego, gdy to wracamy w poniedziałek do szkolnych ław. 

Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą z zimowych wakacji wypoczęci, cali i 

zdrowi oraz pełni zaangażowania do pracy w II semestrze. 



Sukces Murowany  30 stycznia 2012 
 

10 

 

Kierunki zaplanowane na rok szkolny 2012/2013 
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Projekt “CISCO NETWORKING ACADEMY” 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje projekt "Cisco 

Networking Academy". Przedsięwzięcie  to pozwoli naszym uczniom 

rozwijać umiejętności IT i zapewni dobry start w branży informatycznej. 

 

II edycja karaoke 

 

 

ZAPISY W SALI 21 u prof. Norberta Musiała.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

 

Krzyżówka  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy rozwiązać krzyżówkę 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!
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KUPON Krzyżówka 30 stycznia 2012 

Hasło: ………………………………………………………………… 

Dane: …………………………………………………………………. 


