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Witamy w 2014 roku! 

  Zakończyła się przerwa świąteczna, niebawem kolejna, wkrótce 

wiosna i maturalny czas. Pożegnaliśmy stary rok, który był bardzo 

pracowity i obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla naszej społeczności 

szkolnej. Był to czas, który możemy już wspominać. Teraz powitaliśmy 

2014 rok i rozpoczynamy go miłym akcentem, jakim jest trzynaste 

wydanie naszej gazetki szkolnej, którą przygotowujemy w starym składzie, 

ale zawsze gotowym do pracy. W imieniu całej redakcji życzę samych 

sukcesów, dobrych ocen a maturzystom zdania zbliżającego się egzaminu 

dojrzałości.  

 
    

/MJ/    

Listopad 2013 - kalendarium 
 

Początek listopada to czas wspomnień i zadumy nad tymi, którzy 

odeszli, a w pierwszej połowie tegoż miesiąca przypada ważne dla 

wszystkich Polaków święto – Niepodległości. W związku z tym 

wydarzeniem w naszej szkole uczniowie przygotowywali plakaty związane 

z Polską, a także śpiewali piosenki patriotyczne. Pomysłów było wiele, 

każda z prac zawierała najważniejsze symbole związane z naszym 

narodem – orzeł, dominowały barwy biało-czerwone. W trakcie 

przygotowywania plakatów uczniowie mogli przypomnieć sobie 

najważniejsze informacje, które powinny być przekazywane innym – by 

wspomnienia tamtych chwil były zawsze aktualne. 
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Wiecie  co  jecie?  
 

Wtorek, 18 listopada 2013 roku. To była najważniejsza data w 

kalendarzu nauczycieli, uczniów i członków powiatu poznańskiego. Po raz 

kolejny na terenie naszej szkoły odbyła się kolejna edycja akcji „Wiecie co 

jecie w poznańskim powiecie”. Typowe wielkopolskie potrawy znane 

wszystkim poznaniakom, na czele z plackami ziemniaczanymi – 

plendzami.  

Jednak samym gotowaniem akcja nie stała. Przygotowano część 

artystyczną, która tematem nawiązywała do poznańskiej gwary. Co to jest 

anzug, babmer, tytka? Odpowiedzi można było zaczerpnąć słuchając 

krótkich opowiastek, dotyczących wielkopolskiej mowy. Zadbano także o 

oprawę muzyczną – uczennice zaśpiewały piosenkę po wielkopolsku, 

można także było usłyszeć Kapelę zza Winkla. 

Impreza ta cieszy się wysoką rangą – świadczy o tym obecność 

przedstawicieli Starostwa Poznańskiego, Urzędu Miasta i Gminy. Jak 

zwykle atmosfera była fantastyczna, ciężkie przygotowania były warte tych 

kilku godzin mile spędzonych w towarzystwie poznańskiej pyry.     

 
 

   Sportowy Okrągły Stół 

W piątek 29 listopada rozpoczęło się, opóźnione o miesiąc 

posiedzenie sportowego okrągłego stołu, które odbyło się w scenerii 

zdrowej kuchni i zdrowego żywienia. Na stół uczniowie przygotowali 

półmiski pełne warzyw, owoców oraz wysokowartościowych soków. 
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Debatę poprowadził jeden z uczniów pod okiem koordynatora 

programu. Protokół pisała uczennica klasy I. Udział w niej wzięli: 

dyrekcja, pedagog szkolny, nauczyciele wychowania fizycznego, 

nauczyciele pomocniczy, przedstawiciele samorządu szkolnego, biblioteki 

i sekretariatu, a przede wszystkim uczniowie. Po otwarciu obrad, głos 

zabrał koordynator projektu, który w kilku słowach przedstawił ideę i cele 

jakie przyświecają programowi WF z klasą oraz  znaczenie SOS , i jego 

ważności w poprawie i rozwoju lekcji wychowania fizycznego. 

Spotkanie, które przyjęło formę debaty w zespołach, z każdą kolejną 

minutą nabierało rumieńców. Zadano pytania dot. samej struktury lekcji 

wf, zastanawiano się nad imprezami i zawodami sportowymi, które można 

zorganizować w najbliższym czasie. Padło również pytanie o elementy, 

które powinny zostać usunięte z zajęć. Grupy, przedstawiły wiele, bardzo 

interesujących propozycji, utworzenie UKS - uczniowskiego klubu 

sportowego. Poruszono temat większej ilości zawodów sportowych, 

szczególnie siatkarskich  dla dziewcząt. Najczęściej można było usłyszeć o 

integracji, która jest dla uczniów bardzo ważną wartością, którą chcą 

pielęgnować. Wyjazdy sportowe, zajęcia w terenie. Po skończonym 

spotkaniu większość była zdania, że takie dyskusje powinniśmy inicjować 

częściej, wsłuchując się w głos młodzieży i całej szkolnej społeczności. 

Aktualności 

Olimpiada przedsiębiorczości 

5 grudnia odbył się w naszej szkole pierwszy etap Olimpiady 

Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział dziewiętnaścioro uczniów naszej 
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szkoły. Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem: „Własna firma”. 

Test zawierał pięćdziesiąt pytań – 25 punktowanych jednym, a 25 dwoma 

punktami. Trudnością było to, że za błędne odpowiedzi przyznawane były 

punkty ujemne. Najlepsze wyniki osiągnęli: Kinga Krzyżańska, Małgorzata 

Słomian i Weronika Graj. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 

     

Konkurs recytatorski 

W mikołajki, 6 grudnia, nasza uczennica – Magdalena Kantorska, 

wzięła udział w konkursie recytatorskim, który odbył się w naszej szkole w 

Bolechowie. W tym roku recytatorzy prezentowali twórczość Tuwima – 

znaną i mniej znaną, poważną i mniej poważną – zgodnie z tematem 

konkursu – Tuwim na poważnie i… mniej poważnie. Poziom recytacji był 

bardzo wysoki, a konkurencja silna. Zwyciężyła Urszula Zawadzka z 

Biedruska m.in. za fenomenalne wykonanie “Ptasiego radia”, a Magda 

otrzymała wyróżnienie za piękną recytację “Kwietniowej brzózki” 

i wiersza “Wieczór”.  Tym razem byli lepsi, ale nasza uczennica z trenerem 

– Anną Stefańską, będą szlifować zdolności, by powalczyć o trofeum w 

przyszłym roku. Głównej organizatorce – Monice Dziurli, gratulujemy 

pomysłu i dobrze przygotowanych zmagań konkursowych oraz 

dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie. 

 

Przemocy i nałogom - mówimy - Nie! 

5 grudnia 2013 r. przeprowadzono dla uczniów wykład poświęcony 

przemocy i nałogom. Mirosław Stróżyński – Komendant Straży Miejskiej 
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w Murowanej Goślinie przybliżył uczniom w/w zagadnienia. Uczniowie 

zostali zapoznani ze zjawiskiem przemocy w odniesieniu do uzależnienia i 

współuzależnienia. Celem wykładu było również uświadomienie uczniom 

postępowania karnego, znaczenia materiału dowodowego 

w procesie karnym, w kontekście szczególnej formy przemocy, jaką jest 

znęcanie się psychiczne i fizyczne. Zapoznano uczniów z podstawowymi 

zagadnieniami z prawa karnego, procedury oraz prawa rodzinnego ,jak i 

zasadami zgłaszania powiadomienia o przestępstwie. Uczniowie chętnie 

zadawali pytania i brali czynny udział w spotkaniu.  

 

                 Wycieczka do kina 

Większość uczniów z naszej szkoły skorzystała z możliwości wyjazdu, 

współfinansowanego przez powiat, na film w reżyserii Andrzeja Wajdy, 

traktujący o legendzie Solidarności – Lechowi Wałęsie. Trzy autokary 

podwiozły nas do Kineapolis w Poznaniu, gdzie  – w środę 11 grudnia – 

zmierzyliśmy się ze wspomnianą legendą w filmie “Wałęsa – człowiek z 

nadziei”. Wydarzenia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, choć 

dalekie dla uczniów – stały się nieco bliższe. Sama postać Wałęsy – 

przywódcy, elektryka, polityka nie-polityka, ojca i męża – była dla 

niektórych novum.  

          

  

Fundacja pomiędzy 
 

Zakończyła się pierwsza część konkursu "Ludzie codzienni, Ludzie 

odświętni" pod hasłem: "Międzypokoleniowa wymiana wiedzy, 
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doświadczeń i umiejętności". Klasa 3 TI, pod opieką profesora Norberta 

Musiała zajęła 3 miejsce w konkursie uzyskując 3 miejsce z dorobkiem 

307 głosów.  

"Na lekcji systemów, nie jest kolorowo, Czasem dostaje się laczka i 

bywa hardcorowo, Na lekcji systemów wiedzą się nie błyszczy, Podłączyłeś 

źle dysk i płyta główna piszczy, Tutaj pierwszy scandisk i formatowanie, A 

pod koniec dnia, programowanie, Wyciągnąłem wnioski, nie pracuj na 

tablecie, Zabraknie Ci RAMu, a później sami wiecie, Czasami bywam w 

Promnicach u ziomka na kwadracie, Ma nowego kompa, świeżo po 

formacie, Nowa grafika, jeszcze bez sterów, Mamy tańsze części, tata 

pracuję w Intelu, Programowałem w javie, C++ i Pascalu, Obsługuję 

CodeBlocksa bez przypału, W Murowanej Goślinie jest szkoła którą lubie, 

Z kolegami z klasy, po lekcjach widzimy się w klubie." 

3 TI wzięła udział w kolejnej części konkursu, która tematyką 

nawiązywała do ludzi codziennych i ludzi odświętnych. Na konkurs 

wysłano dwa zdjęcia: tematyką nawiązują one do wigilii.  

 
 

 

Przepisy na zimową porę 

 W tym wydaniu naszej gazetki szkolnej zajmiemy się tematami, które 

bezpośrednio nawiązują jeszcze do świąt Bożego Narodzenia. 

Prezentujemy przepis na pierniki i potrawy, które ogrzeją w te chłodne 

dni.  

W następnym numerze zapraszamy na przepisy polane wiosną 
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Nasze pierniki 

400g miodu 

1 kostka margaryny 

3/4 szklanki cukru 

Przyprawa do pierników 

Składniki zagotować i wystudzić 

3/4 szklanki cukru 

0,5 szklanki gorącej wody 

Sporządzić karmel 

1 kg mąki 

3 jaja 

2 łyżki kakao 

3 łyżeczki sody 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Wszystkie składniki razem wymieszać i zagnieść ciasto.  

Pozostawić na 24 godziny w chłodnym miejscu. 

Ciasto rozwałkować, formować pierniki. Piec około 10 minut w 

temperaturze 200˚C 

 

DWUMIESIĘCZNIK Sukces Murowany  

Redakcja wydania: M. Jarzyński, K. Krzyżańska. Opiekun: A. Stefańska. Obsługa 

wydania internetowego: Marek Głodek. 
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do skracania, adiustacji oraz 

zmiany tytułów nadesłanych tekstów.  

Adres redakcji: biblioteka szkolna; adres e-mail: sukcesmurowany@poczta.fm 
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KĄCIK KIBICA 

 Przed nami czwarta odsłona kącika kibica. Poprzednio 

prezentowaliśmy informacje dotyczące zawodów Strongman, które cieszą 

się wielką popularnością w naszej szkole. W tym wydaniu poinformuję o 

wydarzeniach, o których już w naszym wydaniu gazetki można było 

przeczytać.  

 29 listopada odbyło się posiedzenie Sportowego Okrągłego Stołu, 

którego obrady miałem przyjemność prowadzić, pod czujnym okiem 

koordynatora w postaci prof. Jarosława Schraube. Uczestnicy obrad 

zastanawiali się wspólnie, co można by zmienić udoskonalić w lekcjach 

wychowania fizycznego w naszej szkole.  

 Padło wiele konkretnych propozycji, do których odnosili się kolejno 

nauczyciele wychowania fizycznego, inni obecni nauczyciele, oraz 

Dyrekcja reprezentowana przez Panią Dyrektor i Wicedyrektor.  

Wiemy, że godzinne spotkanie przynosi powoli pierwsze owoce, mamy 

nadzieję, że przy naszym wspólnym zaangażowaniu zmienimy oblicze 

naszych lekcji, które powinny nas cieszyć, a nie męczyć.  

 Nasza szkoła prowadzi blog na portalu Wf z klasą. Nasz blog nosi 

nazwę „Pogromcy nudy” i z całą stanowczością można zgodzić się z tą 

nazwą. Na nim można znaleźć informacje dotyczące naszej szkoły, 

wszystkich zawodów przez nią organizowanych – kącik kibica w 

następnym wydaniu zaprezentuje kilka wpisów z bloga, który odwiedziło 

już ponad 400 osób, co jest bardzo wielkim sukcesem. Oto adres naszego 

blogu: http://blogiceo.nq.pl/pogromcynudy/. 
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Wielkimi krokami zbliża się czas ferii zimowych, które zdecydowanie 

upłyną pod znakiem - rozpoczynających się 7 lutego - zimowych igrzysk 

olimpijskich. Zachęcam serdecznie do ich oglądania, bo jest na co 

popatrzeć – polscy skoczkowie narciarscy, którzy błyszczą formą w 

konkursie drużynowym, a także indywidualnym – bo tutaj możemy 

spodziewać się większej sensacji, oczywiście nasza złota Justyna 

Kowalczyk może powalczyć o kolejne medale igrzysk, wszyscy mamy w 

pamięci wyczyn Kowalczyk z Vancouver z 2010 roku, gdzie w biegu na 30 

km, na ostatnich metrach pokonała Marit Bjoergen.  

 Mimo braku śniegu na sportowo przeżyjmy ferie, by upłynęły one 

pod znakiem sportu i rekreacji.   

  /MJ/ 

 

Dni wolne w roku 2014 

 2014 rok zaczął się już dawno, a my oczekujemy kolejnych okazji do 

odpoczynku. W tym roku trochę dni wolnych będzie, poniżej 

prezentujemy tabelę z dniami wolnymi, na rok 2014.  

3 – 16 lutego FERIE ZIMOWE 

17 – 22 kwietnia OKRES WIELKANOCNY 

1 – 4 maja MAJÓWKA 

19 czerwca BOŻE CIAŁO 

27 czerwca ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 



5 lutego 2014 
 

11 

 

 
Feryjna Krzyżówka 

 


