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CCoo  ww  nnuummeerrzzee  ??    

 - sukcesy żywieniowców 

 - aktualności 

-  list do Mikołaja 

 

 

 

 

-  potrawy wigilijne

 - kolęda II TIM 

 - przepisy 

 - krzyżówka 

- sanie wg mechaników



W walce między sercem a mózgiem… 

…zwycięża w końcu żołądek – głosi powiedzenie. A co jeśli zastąpić by tę 

walkę idealną symbiozą serca do gotowania i mózgu? Tą drogą podążają 

pewni goślińscy młodzi ludzie. Niepozorny budynek z czerwonej cegły, 

przy ulicy - nomen omen – Szkolnej, mieści skarby kuchenne. O jakich 

kruszcach mowa? O najszlachetniejszych i najtrudniejszych do „obróbki” 

– o uczniach rzecz jasna. Wspomniany budynek bowiem mieści trzy setki 

uczniów Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 

Szkoła, choć  z tradycjami, działa nowocześnie i nadąża za trendami – cała 

Polska gotuje za sprawą takich programów jak Rewolucje Magdy Gessler 

czy Master Chef. Przy ulicy Szkolnej też gotują, od lat – i to jak! Dyrekcja z 

wielkim wyczuciem otwierała kierunki, które odnoszą sukcesy w rozwoju 

zawodowym szkoły, głównie kierunki żywieniowe, przetwórstwa 

spożywczego, hotelarskie, gastronomiczne itp. Ta forma gwarantuje 

przygotowanie absolwentów do umiejętnego poruszania się na 

transgranicznym i regionalnym rynku pracy.  Wielką uwagę w kształceniu 

zawodowym przywiązuje się do współpracy z zakładami pracy, do których 

wysyła uczniów na praktyki zawodowe, a profesjonalna kadra 

nauczycielska wciąż podnosi swoje kwalifikacje, by uczniom móc 

zaproponować nie tylko solidne podstawy kulinarne, ale również wszelkie 

nowinki gastronomiczne. Są i tegoroczne efekty tej pracy! 
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Wystarczy cofnąć się do listopada. Bowiem, na początku miesiąca - 8 

listopada br. uczniowie  naszej szkoły pojechali do Puszczykowa, gdzie 

 byli uczestnikami konkursu, który odbył się  pod patronatem Starosty 

Powiatu Poznańskiego. Tam, tegoroczna maturzystka z technikum 

żywieniowego – Magdalena Zandecka wykonała najlepszą „Eko-kanapkę”. 

Niespełna tydzień później, bo 14 listopada, troje uczniów: Andżelika 

Piechowiak, Weronika Walkowiak i Darek Gutkowski oraz Joanna 

Klińska  (opiekun) pojechali do  Zespołu Szkół  w Objezierzu, gdzie  wzięli  

udział  w IX Międzyszkolnym  Konkursie Gastronomicznym. Do 

rywalizacji przystąpiły reprezentacje z Pniew, Poznania, Jarocina, 

Murowanej Gośliny i  Objezierza. Walczono kulinarnie w trzech 

kategoriach: mięsa nadziewanego,  deseru z nutką czekolady i   aranżacji 

stołu „Herbatka u Pani Jesień”. Uczniowie goślińskiej szkoły zajęli dwa 

pierwsze miejsce w kategorii: deser z nutką czekolady wykonany  przez 

Dariusza Gutkowskiego oraz dekoracja stołu przygotowana przez  

Weronikę Walkowiak. Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki:  

Danuta Borejsza – Wysocka, Izabela Starosta – Byczyńska,  Joanna 

Klińska (przedmioty zawodowe) i Grażyna Zawal (kółko artystyczne). 

Wisienką na torcie sukcesów był z całą pewnością nieco wcześniejszy 

(zakończony 23 października) konkurs „Nakręć się na zdrowie”, który 

powstał z myślą o zdrowiu młodzieży i całego społeczeństwa. W uroczystej 

gali wzięły udział wszystkie zespoły sklasyfikowane w drugim etapie 

konkursu. Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu – do tej grupy należeli 

przedstawiciele Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Bolechowie ze Szkoły w Murowanej Goślinie, którzy stworzyli spot 

dotyczący zdrowego odżywiania i reportaż „od kulis”. Znaleźli się w 

najlepszej dwudziestce w kategorii: scenariusz spotu (na dwieście 
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dwadzieścia szkół z całej Polski!). Wiele zespołów stworzyło nawet własną 

muzykę i grafikę do swoich produkcji. Tutaj wyróżnienie za najlepszy 

podkład muzyczny i piosenkę autorską otrzymał Krystian Zellner z 

zespołu „Hell’s kitchen” ze Szkoły w Murowanej Goślinie, która od lat z 

powodzeniem kształci uczniów w zawodach żywieniowych. Zespół 

konkursowy z Murowanej Gośliny tworzyli: Krystian Zellner, Marta 

Wujewska, Paulina Taczała, Marta Głowacka, Magdalena Zandecka, 

Klaudia Nowak i Patryk Cichocki. Opiekunkami projektu były nauczycielki 

– Izabela Starosta-Byczyńska oraz Monika Piotrowska. Uczniom oraz 

kadrze należy pogratulować kreatywności, zaangażowania i pomysłowości, 

innowacyjnego projektu. Obserwując działania „żywieniowe” uczniów z 

Murowanej Gośliny – można być pewnym, że to na pewno sukcesy, które 

można powtórzyć. Naszą szkołę żywieniową można odwiedzić już podczas 

tegorocznego kiermaszu świątecznego – 16 grudnia. 

List do Mikołaja 

Kochany Święty Mikołaju!  

Jak zapewne wiesz, zbliżają się Święta Bożego 

Narodzenia. Dzieci zasypują Cię listami z 

prośbami o wspaniale prezenty. Piszą, że były 

grzeczne, obiecują poprawę zachowania. My 

nie piszemy w sprawie prezentów... Nie 

zasługujemy na nie i wiemy o tym. Chcemy tylko 

byś postraszył kilka osób swoją rózgą. Chodzi 

o naszych nauczycieli. Nie byli w tym roku 

grzeczni. Zapewniali nas, że jesteśmy mądrzy, inteligentni i zdolni. Jednak 

to Oni wstawiali nam te jedynki, robili niezapowiedziane kartkówki i 
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trudne sprawdziany.  Jesteśmy pewni, że przyniesie to jakieś efekty, a jak 

nie, to za rok nie tylko postraszysz ich rózgą, ale im ją podarujesz.  

Redakcja SM  

 

Kolędowanie - proste rymowanie 

 Uczniowie klasy 2 TI/TM, napisali własną kolędę, z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Głównym celem tego projektu 

jest wywołanie uśmiechu na twarzy słuchającego, i wprowadzenia go w 

piękny nastrój. Ponadto uczniowie klasy wychowawstwa Joanny 

Bukowskiej-Wojtkowiak, zaśpiewają ją do znanej piosenki, której tytułu 

nie zdradzamy, by nie zepsuć niespodzianki. Oto tekst: 

1.  

Dzisiaj do miasta zwanego Betlejem. 

Przybyli pasterze, ilu sam nie wiem. 

 Przyszli ukłonić się dziecku maleńkiemu. 

Jak się okaże, Panu wielkiemu. 

Maryja w szopie urodziła dziecię. 

Gwiazda oznajmiła to na całym świecie. 

Choć Jezus nie ma korony na głowie 

 Przyszli do Niego wnet Trzej Królowie. 

2.  

To jest historia prawdziwa nie zmyślona, 

to jest historia prawdziwa a nie bajka, 

to jest klasowa nasza rymowanka. 

Śpiewać mieliśmy dziś inne kolędy 

Jednak melodie to były same smęty. 

Kolęda się kończy, więc my już spadamy. 

Po drodze wszystkim, życzenia swe składamy. 

 

Zdrowia, szczęścia i dużo radości, 

oraz też karpia takiego bez ości. 

 

Najcenniejszy dar 

16 listopada  od godziny 10:00 do 14:00 nasza szkoła  wzięła  udział  

w akcji   poboru krwi  na rzecz  dzieci chorych na białaczkę. Spośród  
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siedemnaściorga osób, które się zgłosiły, krew  mogło  oddać  dziesięcioro 

chętnych.  Łącznie zebrano  4,5 litra tego bezcennego daru. 

 

Święto Odzyskania Niepodległości 

11 listopada  obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości.  Z tej 

okazji spotkaliśmy się   na uroczystej akademii  z okazji 94. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę.  Uczniowie  z klas   I TŻ i  II TIM, 

przygotowani przez prof. Zbigniewa Wojczaka, przypomnieli  nam lata 

niewoli, począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo 

przestała istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w 

okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym 

odzyskano wolność. 

Pieśni patriotyczne i recytowane wiersze  uzmysłowiły  nam, że wolność 

 jest jedną  z najwyższych wartości w życiu każdego człowieka.  

Warsztaty i mecz  

Wiele jest osób, które uważają, że praca dziennikarza jest prosta. 

Jednak mniejsza grupa ludzi dostrzega, jak ważne i odpowiedzialne 

zadania spadają na każdego pracownika redakcji gazety. O trudach tej 

pracy przekonali się uczniowie naszej szkoły (Mateusz Jarzyński, Tomasz 

Nowicki i Angelika Franc – zaproszeni przez Annę Stefańską – opiekuna 

„Sukcesu Murowanego”), na zorganizowanych przez Głos Wielkopolski 

warsztatach dziennikarskich Junior Media. Podczas zajęć poruszane były 

podstawowe kwestie związane z prowadzeniem gazety – począwszy od 

gazetki szkolnej skończywszy na poważnym piśmie wydawanym w 
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ogromnym nakładzie. Wykładowcy – (byli nimi pracownicy Głosu 

Wielkopolskiego) zwracali uwagę przede wszystkim na wpływ internetu w 

rozwój gazety jako medium. Podkreślano, że internet jest szybszym 

źródłem informacji niż gazeta. W dalszej części wykładu prezentowano 

sposób tworzenia dobrego materiału, który można wykorzystać nawet w 

telewizji. Zwracano uwagę na m.in. komentarze dotyczące relacji, sposób 

przedstawiania postaci biorących udział w nagraniu, oraz na otoczenie, w 

którym znajdowali się bohaterowie materiału. Kontynuacją zajęć było 

spotkanie z dziennikarzem śledczym, który opowiadał o swojej pracy. 

Największe wrażenie na uczestnikach warsztatów wywarł tekst dotyczący 

porodu kobiety na plebanii. W tej części warsztatów padło najwięcej 

pytań. Komentarze po zajęciach były bardzo pozytywne. Wszyscy z wielką 

uwagą przysłuchiwali się radom. Ostatnim punktem zajęć było odebranie 

biletów na mecz piłkarski pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią 

Białystok. Mateusz Jarzyński po obejrzeniu meczu z trybuny prasowej 

sporządził relację z meczu, którą można przeczytać na stronie 

internetowej szkoły. 

Paintball 

23 października  34 uczniów naszej szkoły w ramach lekcji wf 

uczestniczyła w zajęciach terenowych na polu paintbalowym w 

Szlachęcinie. Była to dobra forma urozmaicenia lekcji wf w ramach 

szkolnych zajęć. Uczniowie przejawiali spore zaangażowanie w pracy 

zespołowej, partnerstwie i asekuracji w działaniach grupowych na 

niełatwym polu walki w terenie. Całość zakończyła się wspólnym 

ogniskiem. 
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Park linowy  

5 października  br. grupa uczniów naszej szkoły brała udział w 

wyjeździe do parku linowego ,,Adrenalina” w Obornikach w ramach 

wymiany polsko-niemieckiej. Cała impreza odbyła się w pięknej scenerii 

dorzecza Wełny.  

 

Świąteczne konkursy 

Nasza szkoła na najbliższy czas przygotowała dla nas kilka konkursów i 

tak: 

- Każda z klas ma do przygotowania SZOPKĘ do dnia 12 grudnia, 

koordynatorem konkursu jest ks. Tomasz Nawrocki 

- Każda z klas do 21 grudnia powinna również przygotować i zaśpiewać 

KOLĘDĘ, konkurs ten organizowany jest przez samorząd, 

- Do dnia 14 grudnia każda z klas ma też przygotować PLAKAT, FILM, 

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ bądź też GAZETKĘ w języku 

obcym: angielskim bądź też niemieckim, które to prezentacje powinny 

prezentować podstawowe informacje nt. przydzielonego kraju (stolica, 

powierzchnia, ludność itp. Organizatorami tego konkursu są nauczycielki 

języków obcych.  

Zachęcamy do zabawy i życzymy powodzenia!  

 

Sanie Mikołaja - projekt 

Dostarczanie prezentów jest niełatwym zawodem, zwłaszcza kiedy 

zimy bywają coraz bardziej kapryśne, a pokonywać trzeba zwykle 
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nieutwardzone drogi. Dzieci zamawiają coraz więcej prezentów, a zaprzęg 

reniferów z Rudolfem od czasu do czasu musi odpocząć. Redakcyjny 

mechanik, właśnie z myślą o takim nietypowym kliencie, zrealizował 

projekt podrasowanych sań do zadań specjalnych. Transporter musi być 

pakowny i szybko pokonywać nieutwardzone i ośnieżone drogi. Jako 

podstawę do dalszych modyfikacji projektant wykorzystał sanie osobiste z 

najmocniejszym dostępnym na rynku silnikiem diesla 3,0 l o mocy 150 

reniferów (czyli ok. 163 KM). Wysoki moment obrotowy 360 Nm, 

manualna skrzynia biegów, napęd na cztery koła i duża pakowna skrzynia 

przekonały „zleceniodawcę” do zakupu. Zewnętrzne modyfikacje miały na 

celu poprawić użytkowe cechy pojazdu. Tylny zderzak zastąpiono 

elementem plastikowym, który zwiększył kont zejścia. Dwa, duże 

reflektory przydadzą się podczas długiej polarnej nocy. Skrzynia na 

prezenty została pokryta tworzywem poliuretanowym. Całe nadwozie 

otrzymało biały kolor spełniający rolę kamuflażu – samochód 

zaparkowany w śnieżnych zaspach nie zwraca uwagi dzieci. Wigilia to 

odcinek specjalny, więc poważnie potraktowano sugestie i potrzeby 

Świętego.  Nasz mechanik projekt wykonał samodzielnie, inspirację 

czerpał ze zdjęć, obrazków i wyobrażeń o Panu w czerwonym kubraczku. 

Sanie w założeniu mają być czteroosobowe (Święty i troje pomocników), 

wymiary wewnętrzne w saniach to wstępnie 200x100cm. Płozy oraz 

zawieszenie wykonane z profilów stalowych (płoza profil gr. 3mm, 

pozostała konstrukcja profil 2mm), a górna część z drewna. Całość nie 

może być zbyt ciężka, sanie będą w założeniu ważyć około 50 - 70 kg, a z 

czwórką pasażerów może to być około 400kg (jeśli Santa schudł od 

zeszłego roku), a więc przy wadze reniferów - około 220kg - ciekawe czy w 
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ogóle to ruszy, czy będzie jechało, skręcało? (renifery oczywiście 4x4). 

Sanie zaczepione będą do zwierząt pociągowych za pomocą zaczepu 

kulowego (jak w przyczepce). Rozstaw płoz to 95cm odpowiada 

rozstawowi zadu renifera (płozy będą jechały po ubitym śniegu). Wstępny 

szkic wygląda tak: 

 

 
Kuchnia

Przyprawy Korzenne 

Przyprawy korzenne 

doskonale nadają się do deserów, 

grzanych napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych oraz potraw 

mięsnych i warzywnych 
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(zastosowanie jest uzależnione od rodzaju przyprawy). Do licznej grupy 

przypraw korzennych zaliczamy: cynamon, gałkę muszkatołową, gorczycę, 

goździki, imbir, kardamon, kmin rzymski, kolendrę, kurkumę, paprykę, 

pieprz i ziele angielskie. Mają charakterystyczny, korzenny zapach. Ich 

kolor zależy od rodzaju przyprawy. Święta Bożego Narodzenia zwykle są 

bardzo pachnące za sprawą smakowitych ciast, mięs, sałatek oraz 

przypraw używanych do ich przygotowania. 

 

Pierniczki 

PIERNICZKI jak ALPEJSKIE ..., bo takie puszyste i mięciutkie - 

rozpływające się w ustach. Pachnące świętami i choinką. Pierniczki jak 

marzenie... 

Składniki: 

 1 kg mąki pszennej 

 8 żółtek 

 3 białka 

 1,5 szklanki cukru (dałam mniej) 

 3 łyżki kakao 

 200 ml gęstej, kwaśnej śmietany 

 3 łyżeczki sody 

 4 łyżeczki przypraw (2 cynamonu, 1 goździków, 1/2 kawy 

rozpuszczalnej, 1/2 pieprzu), można dodać przyprawę do pierników 

 1 kostka masła/margaryny (250 g) 

 1 słoik miodu (400 g) 

 

javascript:void(0)
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Dzień przed pieczeniem: 

Kakao wymieszać z mąką w dużej misce, odstawić. Miód zagotować z 

przyprawami, odstawić, włożyć masło, poczekać aż się rozpuści, a potem 

wystygnie. W śmietanie rozpuścić sodę, odstawić - śmietana zwiększy swą 

objętość (powinna mieć temperaturę pokojową). Białka ubić na pianę, 

dodać cukier, ubijając, dodawać żółtka. Ubite jaja wlewać do mąki i 

delikatnie wymieszać, wlać miód i dalej mieszać. Na koniec dodać 

śmietanę z sodą. Ciasto będzie dość rzadkie. Odstawić je przykryte w 

chłodne miejsce, w ciągu 24 godzin zgęstnieje. 

 

W dniu wypieku: 

Ciasto podsypać mąką, rozwałkować na grubość 3 mm (najsmaczniejsze 

są te grubsze) i wykrawać pierniczki. Mocno podsypywać mąką. 

Blachę wyłożyć papierem lub folią aluminiową, pierniczki ułożyć w pewnej 

odległości od siebie. Piec w temperaturze 180ºC przez 7-12 minut (w 

zależności od grubości i wielkości, ja piekłam 7 minut). Studzić na kratce. 

Można pierniczki polukrować lub ozdobić. Jeśli mają być błyszczące, 

przed pieczeniem posmarować roztrzepanym białkiem. Są mięciutkie gdy 

są ciepłe, potem lekko twardnieją, miękną znowu po 2 tygodniach (czyli 

piec minimum 2 tygodnie przed świętami); przechowywać w szczelnym 

pojemniku.              Smacznego życzy Junior  

 

Życzenia świąteczne

Tradycyjnie, jak co roku 

sypią się życzenia wokół. 
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Większość życzy świąt obfitych 

i prezentów znakomitych, 

my życzymy, nasi mili, 

byście święta te spędzili 

tak jak każdy sobie marzy, 

że mu kiedyś się przydarzy. 

Może cicho, bez hałasu 

wyjeżdżając gdzieś do lasu, 

może w gronie swoich bliskich 

jedząc karpia z wspólnej miski, 

może gdzieś tam, w ciepłym kraju 

czując się jak Adam w raju, 

może lepiąc gdzieś bałwana, 

jeśli śnieg popada z rana. 

Może tak, jak to lubicie 

licząc dziury na suficie, 

sami zresztą chyba wiecie, 

gdzie najlepiej się czujecie. 

Takie dla Was mamy życzenia 

w dniu Bożego Narodzenia. 

Jak już pewnie zdążyliście zauważyć zbliża się wspaniały świąteczny, 

magiczny dla nas czas. Moc życzeń ślemy do wszystkich i każdego z 

osobna. Każdy nauczyciel, uczeń i pracownik naszej szkoły niech weźmie 

sobie do serca powyższą rymowankę i niech te święta dla każdego będą 

takie, jakie tylko sobie wymarzył ( i prezenty oczywiście też). 
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