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- wakacje z pomysłem...  

-  kącik kibica 

-  krzyżówka 

- aktualności z życia szkoły 

- wakacyjne przepisy kulinarne 

- letnie sudoku 
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Koniec roku szkolnego  

  

Powoli kończy się rok szkolny 2012/2013. Choć formalnie trwa do 31 

sierpnia, dziś rozpoczynamy zasłużony odpoczynek. Wiele się działo w 

naszej szkole w ciągu tych dziesięciu miesięcy. Rok szkolny rozpoczął się 

od zmiany sztandaru, ponieważ jak wszyscy pamiętamy od tego roku 

szkolnego, placówka znajdująca się przy ulicy Szkolnej zmieniła patrona 

na Dezyderego Chłapowskiego. Pierwszą imprezą szkolną, były zawody 

„Strongman”, które organizowane były przez nauczycieli wychowania 

fizycznego. Poznaliśmy prawdziwych siłaczy. Kolejne wydarzenie w naszej 

szkole to święto edukacji. Następnie święto niepodległości, konkurs kolęd, 

walentynki, dzień wiosny, apel 3-majowy a także szkolny festyn. Ważnym 

wydarzeniem w naszej szkole było otwarcie pracowni gastronomicznej. W 

tym dniu, mogliśmy zobaczyć starostę, burmistrza Murowanej Gośliny, 

dyrektor Lidię Szymczak, i wiele innych ważnych osobistości, ubranych w 

fartuchy kucharskie. Akcja „Mam haka na raka” była również ważnym 

wydarzeniem w życiu szkoły. Marsze, wykłady oraz darmowe badania to 

najlepsze przykłady powodzenia akcji. Unilever Food Solutions również 

wpisał się złotymi zgłoskami na karcie historii o nazwie rok szkolny 

2012/2013. Pożegnaliśmy klasy maturalne, które są już po egzaminie 

dojrzałości. Sama uroczystość była bardzo podniosła. W powodzenie 

szkolnego festynu zaangażowało się bardzo wiele osób – nauczycieli i 

uczniów, a także sponsorów, bez których ta fantastyczna impreza nie 

mogłaby się udać. W ostatnich dniach społeczność szkolna brała udział w 

zakończeniu roku szkolnego szkół zawodowych. Pozostał jeszcze tylko 

dzień sportu, który zapowiadał się bardzo ciekawie, i taki był.  
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Ten rok szkolny był bardzo pracowity, więc należy się zasłużony 

odpoczynek. Dlatego uczennicom i uczniom naszej szkoły, a także 

nauczycielom i innym pracownikom życzymy przyjemnych i słonecznych 

dni spędzonych w miłym gronie. /MJ/     

 

Aktualności 

 
Po szkolnym festynie 

 
W poprzednim numerze naszej gazetki informowaliśmy o 

majówkowym festynie, który miał miejsce na terenie przy ulicy Szkolnej 1. 

Impreza organizowana przez Zespół Szkół w Bolechowie okazała się 

wielkim sukcesem. Obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego na 

czele ze Starostą Poznańskim, Dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie, a 

także wiele innych ważnych osobistości związanych z naszą szkołą. 

Na terenie boiska znajdowały się różne stoiska, na których można 

było spotkać wiele interesujących rzeczy. Zbierano pieniądze na 

schronisko Azorek, podziwiano występy młodych zespołów tanecznych 

takich jak: ISKIERKI, PA-MAR-SZE. Występowali także uczniowie. 

Skecze „Jadłopodawca”, a także „otwarcie nowego hipermarketu”, 

wywołały na twarzach przybyłych na festyn uśmiech, który jeszcze długo 

można było zaobserwować. Wielką atrakcją okazał się mecz siatkówki, w 

którym wzięły udział nauczycielki i uczennice. Mecz ten był bardzo 

ciekawy. Drużyna nauczycieli przegrała po bardzo wyrównanej rywalizacji 

w dwóch setach. Wystąpiła Kalina Perz, zaśpiewał Bartek Kowalski – 

doskonale znany w szkole. 
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Festyn zakończył się zabawą, która zakończyła się o godzinie 20. 

Organizatorzy festynu są zadowoleni z jego przebiegu i jest szansa, że w 

kolejnym roku impreza będzie miała swoją drugą edycję.  

 

 

Kolejne pożegnanie 

 14 czerwca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej 

Goślinie miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego przez 

uczniów klas ze Szkół Zawodowych. Punktualnie o 13 rozpoczęło się 

„kolejne pożegnanie” uczniów – po maturzystach nadeszła pora na 

uczniów klas zawodowych. Przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor, 

wręczono nagrody w postaci książek, dyplomów. Kilka nagród miało 

charakter pieniężny. Nie obyło się bez życzeń. Składali je przedstawiciele 

szkół w Bolechowie i Murowanej Goślinie. Była także część artystyczna, w 

której wystąpiła uczennica z Bolechowa. Uroczystość zakończyła się 

miłym akcentem. Absolwenci wraz z wychowawcami – p. Sylwią Borys i p. 

Zbigniewem Wojczakiem weszli na scenę i z pomocą naszego szkolnego 

chórku zaśpiewali piosenkę „Ostatni raz z moją klasą”. Po zakończeniu 

oficjalnej części uroczystości absolwenci wrócili do szkoły na drobny 

poczęstunek

Facebook miłą niespodzianką 

Dobiega czas podsumowań, więc należy 

wspomnieć o szkolnym profilu na facebooku, 

który lubi już 287 osób. To na tym profilu 

można oglądać zdjęcia, z różnych imprez, 

zawodów i uroczystości szkolnych. Wszystkie 
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informacje są aktualizowane w miarę upływu czasu. Powstało także forum 

uczniowskie, które jak podają administratorzy przeznaczone jest dla 

wszystkich uczniów i nauczycieli.  

Należy trzymać kciuki i mieć nadzieję, że w nadchodzącym roku 

szkolnym 2013-2014 szkolny profil na facebooku polubi 300 osób, i że 

nadal będzie pewnym i ogólnie dostępnym nośnikiem informacji o szkole i 

o jej życiu. 
 

    Festyn Unilevera w Rakowni 

1 czerwca w Rakowni odbył się festyn dla osób niepełnosprawnych  

organizowany przez firmę Unilever Fast Solutions. Uczniowie naszej 

szkoły z wielkim zaangażowaniem brali udział w tej imprezie. Byli oni 

potrzebni przy kawiarence, stoiskach z goframi, kilku uczniów było 

odpowiedzialnych za grill, kilku za pomoc fizyczną, jednym słowem, każdy 

znalazł coś dla siebie.  

Atmosfera panująca na festynie była fantastyczna. Największą 

radością dla wszystkich był uśmiech niepełnosprawnych dzieci, które 

cieszyły się z tego, że mogły wziąć udział w grach, które dla nas - zwykłych 

ludzi są mało atrakcyjne. Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku, w 

festynie udział brać będzie więcej osób z naszej szkoły. 

 
Bezpieczeństwo na wakacjach 

Już za kilka dni rozpoczną się wakacje. Wszyscy będą cieszyć się z dwóch 

miesięcy przerwy w nauce i będą spędzać ten czas w różnych miejscach:  



Sukces Murowany  28 czerwca 2013 
 

6 

 

nad morzem, jeziorem, w górach, w różnych terenach leśnych, a także na 

rowerze. Chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Dla wszystkich, 

którzy wybierają się nad wodę kierujemy apel, by zawsze sprawdzali 

głębokość jeziora, czy morza. Czasami jeden fałszywy ruch i nieszczęście 

gotowe. Kąpać należy się w obecności ratownika, bo nie każdy ma tyle 

umiejętności w pływaniu. Nigdy nie skaczemy na przysłowiową „główkę”, 

gdyż  to może mieć nieodwracalne skutki. W lasach nie rozpalamy i nie 

zaprószamy ognia. Latem, kiedy temperatura powietrza jest duża i 

wilgotność powietrza spada, można w bardzo łatwy sposób spowodować 

pożar, który nie dość, że zniszczy wiele pięknych terenów, to jeszcze 

będzie zagrażał zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się w lesie. 

Wielką ostrożnością należy wykazać się przy ukąszeniach różnych 

owadów. Czasami niewinne ukąszenie może spowodować różne alergie i 

problemy zdrowotne. Uwaga na kleszcze, na które bardzo łatwo można  

natrafić w czasie wakacji. Oczywiście są i takie osoby, które lubią spędzić 

czas na wycieczkach rowerowych. Co można radzić takim osobom? Po 

pierwsze przed każdą wycieczką należy sprawdzić sprzęt, którym to 

chcemy udać się w podróż. Czy rower ma hamulce, czy ma sprawne 

oświetlenie i ogumowanie. Warto też mieć ze sobą pompkę i dętkę, aby w 

razie awarii można było szybko i bezproblemowo usunąć powstały 

problem. Apteczka jest nieodłącznym elementem, którą musimy mieć 

zawsze, niezależnie, czy jesteśmy nad morzem, czy w domu na rowerze. 

DWUMIESIĘCZNIK Sukces Murowany  

Redakcja wydania: M. Jarzyński – red. naczelny, K. Krzyżańska – skład. 
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skracania, adiustacji oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Adres redakcji: 

biblioteka szkolna; adres e-mail: sukcesmurowany@poczta.fm 
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Przepisy na wakacje 

 

Udka w ananasowej glazurze – sposób przygotowania 

Wymieszaj miód, połowę soku z ananasa oraz przyprawę Złocisty 

Kurczak Knorr. Umyj i osusz udka.  Włóż do marynaty i wstaw do lodówki 

na 15 minut. Przygotuj glazurę z dżemu, reszty soku ananasowego i 

musztardy. Wyjmij udka i połóż je na rozgrzanym ruszcie, grilluj ok. 30 

minut przewracając odwracając i smarując glazurą. Przygotuj sos 

sałatkowy czosnkowy Knorr według przepisu na opakowaniu. Podawaj 

gotowe dania polane sosem.  

 

 

 

 

Babeczki letnie 

 

Nadzienie: 300 g owoców sezonowych, 100 g mielonych migdałów, 6 

łyżek cukru, 3 jajka. 

 

Sposób przygotowania:  Owoce umyć, odsączyć, pozbawić szypułek, 
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pestek, a większe podzielić. Żółtka utrzeć z połową cukru na kogel-mogel i 

połączyć z migdałami. Ubić białka z pozostałą częścią cukru i delikatnie 

wymieszać z żółtkami. Na końcu dodaje się owoce. Tak przygotowane nadzienie 

umieszczamy w gotowych kruchych babeczkach i wkładamy je do piekarnika 

rozgrzanego do temperatury 170 stopni na 15 minut. Gdy ostygną warto je 

posypać cukrem pudrem.  

 

Bardzo  dobry chłodnik na lato 

 

Składniki: Botwina z buraczkami 2 pęczki, koncentrat buraczany 3 łyżki, 

4 kubeczki kefiru, pęczek szczypiorku, rzodkiewka, natka pietruszki, sól, 

szczypta cukru, 4 jajka.  

 

Sposób przygotowania:  

Botwinkę oczyścić a następnie 

pokroić buraczki. Zalać wodą i 

gotować do momentu, aż będzie 

miękka. Następnie buraczki 

ostudzić i dodać do nich 

koncentrat buraczany. Jajka ugotować na twardo, ostudzić i obrać ze 

skorupki. Kolejnym krokiem będzie oczyszczenie i posiekanie natki 

pietruszki i szczypiorku. Rzodkiew kroimy w kosteczkę. Wywar łączymy z 

kefirem, przyprawiamy odpowiednio solą i cukrem. Wkroić jajka do 

środka, dodać szczypiorek, natkę pietruszki i rzodkiewkę. 

Smacznego! 
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KĄCIK KIBICA  

Wiele wydarzyło się w sporcie w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

Poznaliśmy zwycięzców rozgrywek z cyklu UEFA. Ligę Mistrzów wygrał 

Bayern Monachium, po raz piąty w swojej historii wywalczył trofeum. Ligę 

Europejską wygrała Chelsea Londyn, która w poprzednim sezonie po raz 

pierwszy wygrała Ligę Mistrzów. Zatem w sierpniu czeka nas Super 

Puchar UEFA, o który powalczą Bayern Monachium i Chelsea Londyn.  

 W Brazylii trwa Puchar Konfederacji. Jest to ostatnia próba przed 

zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Brazylii. Jak na 

razie gospodarze pewnie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. We 

wszystkich rozegranych meczach fazy grupowej, drużyna ta wygrała 

komplet spotkań, przypieczętowując sobie awans do półfinałów, gdzie 

czekają już Urugwajczycy – półfinalistów poprzedniego południowo-

afrykańskiego mundialu, Włosi – Mistrzowie Świata z 2006 roku, a także 

Hiszpanie – Mistrzowie Europy z 2008 i 2012 roku, obrońcy tytułu 

Mistrza Świata z 2010 roku. Kto zapewni sobie awans do finału? Jest 

powiedzenie, mówiące o tym, że kto wygrywa Puchar Konfederacji nie 

zdobywa Mistrzostwa Świata. Dotychczas to się sprawdzało, jak będzie 

tym razem, przekonamy się w najbliższym czasie. 

 Polskie drużyny, które zapewniły sobie prawo udziału w 

kwalifikacjach do rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej 

poznały już swoich przeciwników. New Saint FC (Walia) zmierzy się z 

Legią Warszawą. Mecze to odbywać się będą 16 i 17 lipca, a także 23 i 24 

tegoż miesiąca. Do drugiej rundy kwalifikacyjnej zakwalifikowała się 

poznańska drużyna. Lech Poznań zagra z Honka Espoo, Śląsk Wrocław 
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zagra albo z Rudar lub Miką Asztarak. Piast Gliwice zagra albo z Met. 

Skopie lub Karabag. 

To jest ostatnie wydanie naszej szkolnej gazetki w tym roku szkolnym. W 

następnym wydaniu, w kąciku kibica znajdziecie informacje dotyczące 

Ligi Mistrzów, gdyż rozgrywki wkroczą w najbardziej pasjonującą fazę – 

grupową. /MJ/ 

 

Wycieczki wakacyjne i imprezy 

Przed nami dwa miesiące zasłużonego odpoczynku. Gdzie można się 

udać, by miło spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi? Pierwszą 

propozycją jest teren Puszczy Zielonka. Piękne widoki w połączeniu z 

odpowiednią pogodą zagwarantują nam miłą wycieczkę, czy to pieszą, czy 

rowerową. Dla wszystkich rowerzystów najlepszym rozwiązaniem będzie 

podróż po Szlaku Cysterskim, który umożliwia nam poznanie większej 

części miasta, ale i innych miejscowości. Dla tych, którzy zostają w domu 

mogą wyszaleć się na imprezach organizowanych w czasie wakacji. 

Poniżej prezentujemy tabelę z imprezami:  

 

29 -30.06 Dni Swarzędza 

07.07 Spływ kajakowy Puszcza Zielonka 

07.07 g.11 Wycieczka szlakiem kościołów drewnianych 

27.07 Jarmark Św. Jakuba Apostoła 

11.08 Rajd rowerowy Puszcza Zielonka 

17.08 Dzień z koniem – stajnia w Raduszynie 

25.08 Instruktaż Nordic Walking 
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Filmy na wakacje 

 W czasie deszczu dzieci się nudzą jak mawiają słowa piosenki. 

Dlatego przygotowaliśmy wspólnie propozycję filmów które można 

oglądać w poznańskich kinach. W Plazie grają następujące filmy:  

Iron Men 3D, Bling ring, Kac Vegas 3, Szybcy i wściekli 6.  

 Dla tych, którzy planują wybrać się na komedię to polecamy 

następujące produkcję: Przed północą – film, w którym bohater spotka 

swoją wybrankę w pociągu do Wiednia przed wchodem słońca.  

 Jest również opcja dla tych, którzy nie wybierają się do kina i wolą 

spędzić swój czas w domu. Dla takich osób proponujemy liczne filmy 

emitowane na różnych stacjach. Hitem jest Akademia Policyjna 7, która 

dotyczy misji w Moskwie. Vinci film dla wszystkich ludzi lubiących 

napięcie, i nieoczekiwane zwroty akcji. Bohaterowie spróbują podrobić 

dzieło Leonarda da Vinci – Damę z gronostajem, Ptaszek na uwięzi.  

 To są niektóre propozycje filmów, które proponujemy obejrzeć. 

Wywołają uśmiech na twarzy, w fantastyczny i miły sposób pozwalają 

spędzić czas w domowym zaciszu.   

 

Dni wolne w roku szkolnym 2013-2014  

 

Poniżej przedstawiamy kalendarz, który zawiera informacje o dniach 

wolnych w nowym, zbliżającym się roku szkolnym. Są to święta doskonale 

znane. 

1.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014 



Sukces Murowany  28 czerwca 2013 
 

12 

 

30.09  Zawody Strongman 

14.10 Pasowanie klas pierwszych, dzień nauczyciela 

01.11 Dzień Wszystkich Świętych 

11.11 Dzień odzyskania niepodległości 

21.12 – 2.01  Przerwa świąteczna 

06.01 Trzech Króli 

03-16.02 Ferie zimowe 

17-22.04 Przerwa wielkanocna 

01-04.05 Majówka 

19.06 Boże Ciało 

27.06 Zakończenie roku szkolnego 

 
Wakacyjne SUDOKU 

 


