
Drodzy 
uczniowie i 
nauczyciele!  

Niebawem zakończy się rok szkolny i rozpoczął się 
wakacje - czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej 
pracy.  Wszystkim uczniom,  nauczycielom,  pracownikom szkoły 
życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe, radosne oraz pełne 
wrażeń.  Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w 
Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć,  że to był 
dobry dzień.  Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, 
nabierając dużo sił na kolejny rok ciężkiej pracy. Spokojnych i 
bezpiecznych wakacji!  Do zobaczenia we wrześniu! Życzy zespół 
redakcyjny gazetki "Staszicówka"  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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa  

potocznie Boże Ciało, rzadziej Święto 
Ciała i Krwi Pańskiej) – w Kościele 
katolickim uroczystość liturgiczna ku czci 
Najświętszego Sakramentu, święto 
nakazane.  

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę 
uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w 
diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie 
gnieźnieńskim uznano uroczystość za 
powszechną, obchodzoną we wszystkich 
kościołach w państwie. W późnym 
średniowieczu i w renesansie 
największym sanktuarium kultu Bożego 
Ciała w Polsce był poznański kościół 
Bożego Ciała. 
W Polsce obchody uroczystości wiążą się 
z procesją z Najświętszym Sakramentem 
po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się 
kolejno przy czterech ołtarzach, przy 
których czytane są związane tematycznie 
z Eucharystią fragmenty czterech 
Ewangelii. 

W Polsce uroczystość Ciała i Krwi 
Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym od 
pracy.Święto Bożego Ciała obchodzą 
również niektóre kościoły starokatolickie: 
Kościół Polskokatolicki, Kościół 
Starokatolicki Mariawitów, Kościół 
Katolicki Mariawitów i Kościół 
Starokatolicki w RP; oraz niektóre 
kościoły Wspólnoty Anglikańskiej (np. 
Kościół Anglii) jako Święto 
Dziękczynienia za Ustanowienie Komunii 
Świętej. Pod nazwą Corpus Christi (Boże 
Ciało) święto to obchodzą także 
wspólnoty prawosławne rytu 
zachodniego. 
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Jak aktywnie spędzić czas w 
czasie wakacji w Warszawie? 

W czasie wakacji swoje usługi oferuje 
nam park trampolin - Hangar 646. To idealne 
miejsce na pierwsze kroki na trampolinach, 
zabawę oraz rozładowanie emocji, a także 
świetne miejsce dla każdego kto chciałby się 
nauczyć akrobacji. Znajduje się tu cała masa 
różnego rodzaju trampolin. Jest to świetna 
opcja na spędzenie wolnego czasu! Aktualnie w 
Warszawie znajdują się dwa parki trampolin – 
jeden na Gocławiu, natomiast drugi na 
Mokotowie. 

Ośrodek Moczydło proponuje nam 
rozrywkę w postaci skoków z bungee z 
wysokości 90m, dzięki któremu można zaszaleć 
na najwyższych obrotach. Zobaczymy widoki, 
jakich nie zapomnimy do końca życia. 
Przyjemności można doświadczyć przy Alei 
Prymasa Tysiąclecia. 

Hulakula to unikalne miejsce na skalę 
całej Polski. To miejsce, w którym znajdziesz 
aż 28 torów do kręgli, 8 profesjonalnych 
stołów bilardowych, a także automaty do gry. 
W trakcie gry, przed i po można się posilić i 
dodać sobie energii w pełnym zapleczu barowo 
– gastronomicznym. Hulakula  regularnie 
organizuje profesjonalne turnieje bilardowe. 
Udział może wziąć każdy, kto chce stanąć w 
szranki i sprawdzić swoje bilardowe 
umiejętności. Miejsce znajduje się przy ulicy 
Jagiellońska 82B i jest czynna przez 7 dni w 
tygodniu, do późnych godzin wieczornych, a w 
weekendy zabawa może trwać nawet prawie 
do rana. 

�3

 CZERWIEC 2017



Tor gokartowy „Pole Position” znajduje 
się na warszawskim Bemowie. Już na stałe 
wpisał się w kartingową mapę Warszawy, a 
także Polski. Jest to na chwile obecną 
najdłużej działający tego typu obiekt w stolicy. 
Jednocześnie oferujemy najdłuższy tor 
kartingowy w Warszawie - ponad kilometr 
gokartowej zabawy! Dzięki zaadoptowaniu 10 
tys. m ² parkingu przy centrum handlowym 
Bemowo możemy poszczycić się ponad 
kilometrową trasą, o bardzo ciekawej i 
technicznej kombinacji zakrętów. W tym 
miejscu poczujesz prawdziwą kartingową 
adrenalinę! 

Park linowy to specjalnie przygotowane 
miejsce, gdzie dzieci, jak i dorośli mogą 
przyjemnie spędzić czas na świeżym 
powietrzu, bezpiecznie bawiąc się na linach. 
Na terenie parku znajdują się trzy trasy o 
różnym stopniu trudności. Dlatego każdy, 
zarówno osoby rozpoczynające przygodę z 
zabawą na linach, jak i te bardziej 
doświadczone, poszukujące większej dawki 
emocji, znajdą coś dla siebie. Park znajduje 
się nad Wisłą, obok ZOO. 
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Good Game Expo 
 
W dniach 23-25 września Ptak Warsaw Expo 
Zamieni się stolicę gamingu! Dajemy 
Warszawie wydarzenie, jakiego jeszcze nie było 
- pula nagród 200 000 zł, najlepsi Youtuberzy i 
wiele innych! 

Każdy maniak gier komputerowych i 
planszowych znajdzie coś dla siebie spośród 
wielu atrakcji: 
• Festiwal Youtuberów - ponad 30 

największych gwiazd Youtube w Polsce! 
• Expo- oferta kilkudziesięciu wystawców, 
• Turnieje e-sport, łączna pula nagród 

podczas targów - 200 000 zł, 
• STREFA LAN - 300 stoisk do grania DLA 

KAŻDEGO 
• Strefa Indie i Retro, 
• Gry planszowe, 
• Konferencja, 
• Strefa chillout 
• I WIELE INNYCH!!!! 

Przyjdź, zdobądź autografy, wygraj 
nagrody, sprawdź gamingowe nowości i 
przenieś się do świata najlepszych gier! 

Godziny otwarcia: 
• 23.09: 12:00 - 18:00 
• 24.09: 10:00 - 18:00 
• 25.09: 10:00 - 18:00 

Good Game to najnowsze i największe 
wydarzenie na gamingowej mapie Polski, na 
którym nie może zabraknąć żadnego gracza! 

Ptak Warsaw Expo to największe centrum 
targowo-kongresowe w Europie Środkowej. 
Ponad 143 000 m2 powierzchni 
wystawienniczej w 6 nowoczesnych halach, a 
także 500 000 m2 zewnętrznej powierzchni 
wystawienniczej i 15 000 miejsc parkingowych. 

Znakomita lokalizacja – sąsiedztwo Warszawy, 
świetny dojazd trasą S8 i bliskość lotniska 
Chopina (zaledwie 10 minut samochodem) – 
stwarza dobry klimat do spotkań biznesowych 
oraz zapewnia doskonałą frekwencję na 
imprezach. 
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WAKACYJNE 
KOKTAJLE 

 

Mojito z grejpfrutem – przepis na drink 

Mojito w wersji jeszcze bardziej orzeźwiającej 
niż zwykle! 

To mojito wygląda ciekawiej niż zwykłe, a 
jednocześnie nie trzeba wiele zachodu, by je 
zrobić . Wystarczy dodatkowy plaster 
grejpfruta, który pokroimy na mniejsze 
kawałki i ugnieciemy w szklance razem z 
limonką. Do drinków dodajemy czerwony 
grejpfrut, bo nie jest tak kwaśny jak żółty, a 
jednocześnie ładnie prezentuje się w szklance. 
Sok grejpfrutowy ma nieco goryczki, więc 
polecam zamiast wody gazowanej dopełnić 
mojito Spritem czy 7up. 

SKŁADNIKI: 
• połówka limonki 
• plaster czerwonego grejpfruta 
• 2 łyżeczki brązowego cukru 
• kilka listków mięty 
• kruszony lód 
• Sprite do dopełnienia 

PRZYGOTOWANIE: 
Limonkę kroimy na małe kawałki, plaster 
grejpfruta na sześć części, wrzucamy wszystko 
do szklanki, zasypujemy cukrem, dodajemy 
miętę i ugniatamy, żeby owoce puściły sok. 
Dodajemy kruszony lód, mieszamy delikatnie 
rozgniecionymi limonkami i miętą, a na koniec 
dopełniamy Sprite lub 7up. 

  

Pina Colada koktajl 

Ananasem i kokos w roli głównej. Idealny na 
letnie upalne dni :) 

SKŁADNIKI: 
• 1,5 szklanki świeżego ananasa  
• pokrojonego w kostkę 
• 1 puszka mleka kokosowego (400ml) 
• 1 banan 
• 1 łyżka miodu (opcjonalnie) 
• trochę kostek lodu 

PRZYGOTOWNIE: 
Wszystkie składniki umieścić w blenderze i 
zmiksować. Przelać do szklaneczek i ozdobić 
kawałkiem ananasa. 
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Orzeźwiająca lemoniada z granatu 

Granat to chyba jeden z najbardziej 
zadziwiających egzotycznych owoców na 
ziemi. Jego walory smakowe są wręcz obłędne. 
Używać można do sałatek, sosów czy pić jako 
sok. Smak jest bardzo oryginalny, nie 
wspominając już o dobru jakie czyni naszemu 
organizmowi za sprawą kwasu elleowego.  

Wystarczy wycisnąć sok i połączyć go z kilkoma 
składnikami takimi jak imbir, sok z cytryny, 
woda, cukier trzcinowy, plus kilka kostek lodu i 
otrzymujemy genialną lemoniadę.  

SKŁADNIKI: 

• 1 duży granat – z dużego owocu powinno 
wyjść ok 150-200 ml soku 

• 1 cytryna 
• odrobina świeżo startego imbiru 
• 2 łyżki płaskie cukru trzcinowego (można 

zastąpić miodem lub sour mixem) 
• woda mineralna 
• kilka kostek lodu 

PRZYGOTOWANIE: 

Przygotowanie lemoniady z granatu zaczynamy 
od przygotowania soku. W tym celu kroimy 
owoc na pół, szukamy jakiejś miseczki lub 

podobnego naczynia i drewnianej łyżki. To 
wszystko po to aby wydobyć z owocu miąższ i 
zamienić go w sok. Dodajemy pozostałe 
składniki i mieszamy w blenderze.  

 

Drink arbuzowy 

SKŁADNIKI: 

• 2 kg miąższu z arbuza 
• 1 limonka 
• 3 łyżki cukru trzcinowego 

PRZYGOTOWANIE: 

Miąższ z arbuza kroimy na mniejsze kawałki, 
miksujemy i przecieramy przez sito. Do soku z 
arbuza dodajemy sok z limonki i cukier. 
Dokładnie mieszamy, wstawiamy do lodówki na 
godzinę. Przed podaniem mieszamy. 
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http://www.alemeksyk.eu/przepisy-meksykanskie/napoje-i-desery/bezalkoholowe/item/555-orzezwiajaca-lemoniada-z-granatu.html


Orzeźwiająca lemoniada na upalne dni 

Orzeźwiający, zimny napój. Idealny na upalne dni. 
Doskonale chłodzi, wspaniale smakuje.  

Sposób przygotowania: 

L i s t k i m i ę t y k r o i m y w p a s e c z k i i 
przekładamy do moździerza. Dodajemy 
cukier i ucieramy dokładnie do momentu, 
gdy powstanie miętowa "papka". Pó ł 
cytryny kroimy w plasterki, z pozostałej 
półtorej wyciskamy sok. Zimną wodę 
przelewamy do dzbanka, dodajemy sok z 
cytryny i miętową "papkę". Wszystko 
dokładnie mieszamy i wrzucamy kostki 
l o d u . P o d a j e m y o d r a z u p o 
przygotowaniu. 

 

�8


