
 

Zakończenie roku IV klas 

W dniu 28.04 w naszej Szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klas maturalnych. Na gali ,,Staśków" która jak co roku odbyła się 
przy tej okazji, Pani dyrektor wręczyła medale za osiągnięcia sportowe. Nie 
zabrakło również wyróżnień dla uczniów klas maturalnych, którzy w 
przeciągu 4 lat nauki aktywnie współorganizowali życie szkoły na różnorakich 
płaszczyznach. Nasze uroczystości zaszczycili swoja obecnością liczni goście 
m.in. rodzice uczniów oraz nasi absolwenci, którzy w tym dniu ukończyli już 
szkołę.  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Święto konstytucji 3 maja 

W środę 3 maja obchodzić będziemy Święto Konstytucji. Zostało wprowadzone na 
pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Co ciekawe, od 
1946 roku aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było zakazane przez władze. 2 maja 
obywatele musieli zdejmować flagi, tak aby 3 maja nie było ich widać. Pierwsze 
uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały 
się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. 

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona 
drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną 
ustawą tego typu. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla 
uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających 
się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w 
uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który 
nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, 
ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. 
Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , 
Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W WARSZAWIE IM. STANISŁAWA STASZICA 

MAJ 2017



Święto flagi 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Jest to święto stosunkowo młode. 
Ustanowiono je w 2004 r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004. Obchodzi się je poprzez 
organizowanie różnego rodzaju akcji i manifestacji politycznych. 

Są dwa powody historyczne, dla których ustanowiono Dzień Flagi Rzeczypospolitej właśnie 2 
maja. Po pierwsze, to właśnie tego dnia zdobywający Berlin żołnierze z 1 Dywizji 
Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w 
czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one 
wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta 3 maja. 

Święto to obchodzi się poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i manifestacji 
politycznych. Przykładowo, w Świnoujściu, w 2011 r. ponad 600 osób zgromadziło się na 
plaży, by z trzymanych białych lub czerwonych kartek utworzyć polską flagę. 
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SKĄD SIĘ WZIĘŁO ŚWIĘTO PRACY 

Tradycja hucznych obchodów pierwszego maja sięga jeszcze końca XIX wieku. To wtedy 
przedstawiciele partii socjalistycznych, w trakcie zjazdu w Paryżu, postanowili ulżyć nieco 
ciężkiemu losowi robotników, dając im ich własne święto. 

- Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy wprowadzono 1889 roku, na pamiątkę 
wydarzeń, które miały miejsce trzy lata wcześniej w Stanach Zjednoczonych - opowiadał w 

Czwórce Marek Stremecki z Muzeum Historii Polski. - To wtedy w Chicago doszło do poważnych 
zamieszek wywołanych strajkiem robotników tamtejszych fabryk, którzy walczyli o 8-godzinny 
dzień pracy – wyjaśniał. 

W będącej pod zaborami Polsce Święto Pracy wprowadzono już w roku 1890. Dla części partii 
stało się ono okazją do urządzania pochodów z hasłami narodowowyzwoleńczymi. Zupełnie inne 
hasła na transparentach pojawiły się w okresie PRLu, kiedy obchody święta 1-maja urosły do 
niespotykanych wcześniej rozmiarów. - To była wielka propagandowa akcja władzy 
komunistycznej. Przygotowywano bogaty scenariusz tych uroczystości. Każdego roku wymyślano 
hasła i priorytety pochodów majowych. Scenariusz obchodów do tego stopnia był 
wyreżyserowany, że dziennikarze na dzień przed pochodami mieli gotowe depesze z ich 
przebiegu – opowiadał Stremecki. 

Dziś Polacy, poza Świętem Pracy, mają jeszcze jeden powód do celebracji 1 maja. W 2004 roku, to 
właśnie tego dnia, Polska oficjalnie przystąpiła do Unii Europejskiej. 
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Pomysły na udaną majówkę

1. Majówka w Trójmieście 

Trójmiasto to nasz konik. Tu mieszkamy, pracujemy i robimy zakupy. Specjalnie dla 
przyjeżdżających gości przygotowaliśmy przewodnik po Gdańsku, który z naszą 
pomocą zwiedzisz w jeden dzień. Uzupełnieniem przewodnika jest wpis o 
gdańskich muzeach, które znajdują się na trasie spaceru. Nasze propozycje pokażą 
Ci panoramę Gdańska i zaprowadzą nad brzeg rzeki Motławy, która po rewitalizacji 
Wyspy Spichrzów nabiera nowego blasku. 

2. Majówka na Kaszubach 

Ok, przyznaję. Kaszuby na majówkę to trochę naiwny pomysł. To zdecydowanie za 
mało czasu! Na Kaszubach zachwyci Cię kaszubski folklor i malownicze krajobrazy 
Szwajcarii Kaszubskiej. Na pewno wybierzesz coś dla siebie z przygotowanych 
przez nas pomysłów na 10-dni na Kaszubach. Nasz internetowy przewodnik 
zaprowadzi Cię na północne Kaszuby, na przykład do Rzucewa, Rewy czy Pucka, 
pokaże Ci szlak tajemniczych kamiennych kręgów Gotów, zaprosi do Kościerzyny, 
Bytowa, a być może skusi Cię na Szwajcarią Kaszubską i na spacer z kijkami od 
Nordic Walking. Jestem przekonana, że po tych kilku majowych dniach wrócisz tu 
latem po więcej! 
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http://www.ruszajwdroge.pl/gdansk
http://www.ruszajwdroge.pl/2013/09/ruszaj-na-kaszuby-odkryj-ciekawe-miejsca-w-10-dni.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2013/09/ruszaj-na-kaszuby-odkryj-ciekawe-miejsca-w-10-dni.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2014/01/palac-w-Rzucewie-zwany-zamkiem.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2013/12/dwa-oblicza-Kaszubskiego-Szperka-w-Rewie.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2013/12/kamienne-kregi-Gotow-na-Kaszubach.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2014/02/wycieczka-do-Koscierzyny-na-koscierski-rynek.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2015/08/wycieczka-do-Bytowa-miejsca-ktore-warto-zobaczyc.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2014/05/nordic-walking-na-kaszubach.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2014/05/nordic-walking-na-kaszubach.html


3. Aktywna majówka na Kociewiu 

Na południe od Kaszub leży Kociewie - region idealny na aktywną majówkę! 
Kajak, wiosło i w drogę! Spływy Wdą to idealna opcja dla początkujących 
kajakarzy i wszystkich szukających wypoczynku na czystych wodach łagodnej 
rzeki. My przetestowaliśmy trasę od Starej Rzeki do Tlenia i czuliśmy niedosyt. 
Pozostałe dni przeznaczysz na jazdę na rowerze, zwiedzanie zamków, domów 
pomennonickich, kociewskich miasteczek lub degustację wina w lokalnej 
winnicy. 

4. Majowy weekend w Trójwsi Beskidzkiej 

Oczko niżej na mapie Polski i już jesteśmy w Beskidach. Zawężamy nasze 
propozycje do Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Punkt obowiązkowy beskidzkiej 
majówki to Trójwieś Beskidzka - czyli Istebna, Koniaków i Jaworzynka. Zobacz na 
własne oczy koronki koniakowskie, koniakowskie stringi i Największą 
Koniakowską Koronkę Świata, posłuchaj gry na trombitach i pogłaskaj owce w 
Centrum Pasterskim. 
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http://www.ruszajwdroge.pl/2015/09/wycieczka-na-Kociewie-Swieckie.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2015/09/wycieczka-na-Kociewie-Swieckie.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2016/03/enoturystyka-w-Polsce-zobacz-winnice-na-Kociewiu.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2016/03/enoturystyka-w-Polsce-zobacz-winnice-na-Kociewiu.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2016/03/zjawiskowe-koronki-koniakowskie.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2016/03/zjawiskowe-koronki-koniakowskie.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2016/03/zjawiskowe-koronki-koniakowskie.html


5. Majówka w Pieninach 

No dobrze, może do Karkonoszy mam stosunek sentymentalny, ale za to do 
Pienin mam stosunek estetyczny. Najpiękniejsze krajobrazy widziałam właśnie w 
grudniowych Pieninach. Wolę nie myśleć, jak wyglądają wczesną wiosną, gdy 
przyroda budzi się do życia. Nasze ulubione miejsca w Pieninach to Krościenko 
nad Dunajcem, Zamek w Niedzicy i widok na pasmo górskie Trzy Korony, które 
chcemy zdobyć jesienią. O całej reszcie przeczytasz w przewodniku po 
Małopolsce Nieoczywistej. Ciekawa jestem, co Cię jeszcze zaskoczy. 
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http://www.ruszajwdroge.pl/2015/12/wrocilismy-wybieramy-Malopolskiego-Asa.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2015/12/wrocilismy-wybieramy-Malopolskiego-Asa.html
http://www.ruszajwdroge.pl/2015/12/wrocilismy-wybieramy-Malopolskiego-Asa.html


Dania na majówkę

1. GAZPACHO 

"Przepis na dwa pucharki. Gazpacho nie wymaga gotowania i jest podawana na 
zimno, doskonale ochładza w gorące dni. Czasami do zupy dodaje się 
rozmoczony chleb. My jednak zakochaliśmy się w tym pięknym czerwonym 
kolorze i postanowiliśmy ominąć resztę dodatków i przygotować podstawową 
wersję przepisu." 

Potrzebujemy: 

1 kg pomidorów bardzo czerwonych, dojrzałych pomidorów 

1 papryka czerwona 

1 ząbek czosnku 

100 g cebuli 

4 łyżki octu z białego wina 

3 łyżki oliwy z oliwek łyżeczka soli 

pieprz do smaku 

bazylia, pietruszka do dekoracji 

Przygotowanie: 

Pomidory dokładnie myjemy wycinamy gniazda. Kroimy na ćwiartki. Paprykę 
myjemy kroimy na drobniejsze kawałki. Czosnek i cebulę obieramy, kroimy 
drobniej. Wszystkie warzywa przekładamy do dużego naczynia i miksujemy 
blenderem na bardzo gładką masę. Na koniec dodajemy oliwę z oliwek, ocet z 
białego wina oraz sól i pieprz do smaku. Wszystko trzymamy w lodówce aż do 
czasu podania. Jeżeli udajemy się na piknik to możemy Gazpacho zabrać ze 
sobą w termosie. Dekorujemy bazylią. Można dorzucić dwie kostki lodu. 
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2. SCHABOWE INACZEJ 

Potrzebujemy: 

Schab bez kości pokrojony na kotlety 2 jabłka czerwone, 2 żółte 

1 opakowanie przyprawy 5 smaków 

Zaprawa: szklanka soku jabłkowego, 4 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki syropu 
klonowego, opakowanie gwiazdek anyżu 

Przygotowanie: 

Kotlety posypać przyprawą "5 smaków" i obsmażyć na patelni. Pokroić jabłka. 
Połączyć składniki zaprawy. Przełożyć kotlety i jabłka do naczynia 
żaroodpornego i zalać zaprawą. Piec w 200 stopni Celsjusza przez 30 - 40 minut 
aż kotlety i jabłka zmiękną. 
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3. WARZYWA Z SEREM KOZIM NA GRILLA LUB DO PIECA 

Potrzebujemy:  

2 cukinie 

2 bakłażany 

2 czerwone papryki zioła prowansalskie 

świeży rozmaryn (jak dostaniemy)  

opakowanie serka koziego 

kilka kropli oliwy z oliwek  

sól 

pieprz 

Przygotowanie: 

Pokroić warzywa, posypać przyprawami i serkiem kozimpolać odrobiną oliwy 
oraz i piec w 160 stopni Celsjusza ok. 40 minut aż warzywa zmiękną. 
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4.BANANY PIJANE RUMEM 

Potrzebujemy: 

4 brązowe banany (będą najlepsze do tego deseru) Pół szlanki cukru brązowego 

1/4 szklanki rumu 

2 łyżki masła 

Lody waniliowe 

Przygotowanie: 

Banany pokroić wzdłuż i usmażyć na maśle aż zmiękną. Dodać cukier, 
wymieszać. Dodać rum. Smażyć aż banany będą całkiem brązowe i miękkie, a 
cukier skarmelizowany. Podawać z lodami waniliowymi. 
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5. KURCZAK W MARYNACIE KREOLSKIEJ 

Potrzebujemy: 

4 piersi z kurczaka 

3 ząbki czosnku 

½ łyżeczki suszonego tymianku 1 czubata łyżeczka curry 

40 ml sosu sojowego jasnego 

1 ananas odrobina miodu pieprz 

Zrób marynatę. W sporej misce wymieszaj posiekany czosnek, curry, tymianek, 
sos sojowy oraz pieprz i łyżeczkę miodu. Włóż w nią piersi z kurczaka i 
kilkukrotnie przewróć, tak aby wchłonęły jak najwięcej smaku. Odstaw do 
lodówki przynajmniej na 2 godziny, najlepiej na całą noc. Piersi grilluj 15 minut. 
Podawaj z grillowanymi plastrami ananasa. 
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6.GRILLOWE PACZUSZKI Z ŁOSOSIA 

Potrzebujemy: 

500 g łososia koperek 

natka pietruszki 

2 ząbki czosnku sól, pieprz 

odrobina oliwy z oliwek 4 plasterki cytryny 

Przygotowanie: 

Łososia podziel na porcje. Przygotuj 4 kawałki folii aluminiowej o szerokości 15 
cm. Rozsmaruj na nich kilka kropel oliwy z oliwek i połóż łososia ( jeżeli nie jest 
oskórowany to skórą do spodu). Rybę posól, popieprz i ułóż na niej koperek, 
natkę, parę płatków czosnku oraz plasterek cytryny. Całość zawiń tak aby 
podczas grillowania nic nie wypływało. Grilluj około 10 minut. 
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MATURZYŚCI,  

Życzymy Wam:  

Dumy z wyniku – mamy nadzieje, że ten uzyskany przez Was pozwoli Wam 
osiągnąć planowane cele. 

Polotu – jesteśmy, pewni, że Wam go nie zabraknie! 

Prostych pytań i jasnych odpowiedzi – aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi 
do wymarzonego kierunku studiów. 

Odpowiedzi zgodnych z kluczem – tak, tak – pamiętajcie, by nie przesadzić z 
polotem. 

Siły – by nie zabrakło jej Wam w tym egzaminacyjnym maratonie. 

Skupienia – byście mogli w pełni wykorzystać wiedzę, którą macie w głowach. 

Spokoju – abyście mogli napisać maturę na 100% swoich możliwości, a złe 
emocje nie pokrzyżowały Wam planów. 

Zmieszczenia się w czasie – by mieć pewność, że zrobiliście wszystko, co w 
Waszej mocy. 

Wytrwałości – w dążeniu do celu oraz realizacji swoich planów i marzeń. Życzy 
redakcja gazetki "Staszicówka" 
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