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Klaudia Szablewska, Jul ia Żurawik, Weronika 
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Opieka: p . Do r o t a Wo jc u l ew i c z  
 

Temu szczególnemu 

świętu towarzyszy  

profesjonalna ga-

la ,,Staśków", której 

zwycięzcy, nominowani poprzez demokra-

tyczne wybory, zostaną wyróżnieni statuetka-

mi w najróżniejszych kategoriach.  

NASZE ULUBIONE ŚWIĘTO NADCHODZI WIELKIMI KROKAMI... 

Zbliżamy się do ulubionego, długo ocze-

kiwanego przez wszystkich uczniów- 

Święta Szkoły, które odbędzie się już  

po raz 28. To nie tylko dzień  

wolny od zajęć, ale także doskonała  

zabawa, okazja do integracji i ucieczka   

od szkolnej codzienności.  
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N.S. 
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CZYM ZASKOCZY  NAS SAMORZĄD W TYM ROKU ??? 

Zeszłoroczna impreza przeszła 

najśmielsze oczekiwania 

 i z pewnością przygotowanie te-

gorocznej stanowi niemałe wy-

zwanie. Podczas ostatniego Święta 

Szkoły Samorząd Szkolny zorga-

nizował  

koncert szkolnego zespołu, Ga-

lę ,,Staśków", nagrody  

i stypendia dla najlepszych  

oraz Staszicowski Festiwal Filmo-

wy. Statuetki były przyznawane  

w kategoriach: reżyser filmów 

kryminalnych, reżyser filmów 

science-fiction, reżyser horrorów, 

reżyser dramatów oraz komedii.  

A czego możemy się spodziewać 

w tym roku? To jeszcze niespo-

dzianka, ale nasze tajne źródło  

podaje, że Samorząd Szkolny ma  

w planach liczne koncerty, impre-

zę inspirowaną działalnością 

szkolnej mafii.  Nie możemy się 

doczekać... 
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MAJÓWKA CORAZ BLIŻEJ !!!  
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Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jed-

ną z najważniejszych ustaw w Polsce.  

Była ona drugą konstytucją w świecie - 

- po Konstytucji Stanów Zjednoczonych  

z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu . Kon-

stytucja była próbą radykalnego uzdrowie-

nia państwa i wyeliminowania wpływów 

obcych mocarstw, czego dalszą konse-

kwencją była wojna w obronie konstytucji 

i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 Maja 

uchwalono w najbardziej sprzyjających 

dla uchwalenia pierwszych dniach maja, 

gdyż większość posłów opozycji, sprzeci-

wiających się konstytucji była jeszcze na 

urlopie wielkanocnym. Aby nic nie prze-

szkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydo-

wano złamać obowiązujący w sejmie zwy-

czaj, który nakazywał wcześniejsze ogło-

szenie projektu. Po siedmiogodzinnych 

obradach, ignorując protesty opozycji, 

konstytucję przyjął sejm a następnie pod-

pisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja 

byli : król Stanisław August Poniatowski, 

Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu 

przypisuje się ostateczną jej redakcje.  

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała  

zasadniczej przemiany przestarzałego 

ustroju politycznego Rzeczpospolitej. 

Zgodnie z duchem Oświecenia wprowa-

dziła podział władzy na ustawodawczą, 

wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona 

przez Sejm Czteroletni jako "Ustawa  

Rządowa", Konstytucja wprowadzała  

w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, 

jednak religią panującą pozostawał katoli-

cyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmie-

niono również następujące elementy: Pol-

ska stała się monarchią parlamentarną. 

Likwidacji uległa odrębność urzędów Pol-

ski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne 

elekcje, konfederacje; Decyzje sejmu będą 

wiążące dla sejmików wojewódzkich; 

Sejm składał się z dwóch izb - wybierany 

będzie na dwuletnią kadencję; Głową rzą-

du stawał się król - jego decyzje, by we-

szły w życie, wymagały kontrasygnaty mi-

nistrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni 

przed sejmem.  



 

5 

Dzień Flagi, 2 maja był dniem  

w Rzeczypospolitej Ludowej obowiązko-

wego zdejmowania flagi po Święcie Pra-

cy, z uwagi na zakaz obchodzenia roczni-

cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Usta-

wa o dniach wolnych od pracy z 18 

stycznia 1951 roku znosiła trzeciomajo-

we święto. Powodów było kilka. Święto 

Konstytucji 3 Maja tradycyjnie wiązało 

się z walką Polaków o niepodległość  

od zaborów podczas rządów komuni-

stycznych w Polsce. W tym dniu odby-

wały się akcje protestacyjne, manifesta-

cje, upominanie się o wolność i państwo-

wość. Ponadto Dzień 3 maja od 1920 ro-

ku stał się oficjalnie ogólnopolskim 

świętem religijnym, gdyż Kościół Kato-

licki obchodzi w tym dniu uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-

ski. W ten sposób od 2004 roku w Polsce 

– dzień zdejmowania flagi stał się dniem 

jej uhonorowania. W tym dniu przypada  

też rocznica z okresu II Wojny Świato-

wej, gdy w 1945r. została przez polskich 

żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga 

biało – czerwona, symbolicznie kończąc 

epokę okupacji nazistowskiej. W dniu  

2 maja przypada także Dzień Polonii  

i Polaków za granicą. 

P.G. 

XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

Dzień ten jest świętem coraz bardziej do-

cenianym i towarzyszą mu wyjątkowe 

obchody. Uczące się szacunku do flagi 

dzieci w okolicy tego święta, przygoto-

wują uroczystości w przedszkolach  

i szkołach. Podstawa programowa wy-

chowania przedszkolnego dla przedszko-

li, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wycho-

wania przedszkolnego nakłada osiągnię-

cie między innymi celu edukacyjnego  

w postaci znajomości godła i flagi Polski 

przez dzieci. 
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WIOSNA, ACH TO TY… - WIOSNA W POEZJI 
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Krzysztof Kamil Baczyński 

Śpiew na wiosnę 
  

Mosty tych przedmieść zielonych, 
jakże ich wiele, jak dudnią od koni - 

- siwe i kare konie z pogoni 
za mną, za wiosną, za tonem. 

Jakże ich wiele, wzbierają i coraz 
sypią jak płatki, jak ptaki podków. 

Jasna, niedzielna, zwierzęca to pora 
na szyjach słodko zwinięta jak kot. 

Wyrój z błękitu. Ileż obłoków! 
Ptaki zielone trzeszczą spod pokryw. 
W lotnych ulotnie badylach pokrzyw 

sypią się płaskie łuski potoku. 
Małe dziewczynki biegną. Od sukien 

bieli, anieli, uskrzydla się obraz,  
ziemia odpływa spod nieba jak łukiem. 

Słońce dojrzałe jak jabłko obrać! 
Dłonie na wodę: płaski i pluski, 

w kroplach twarzyczki wyklutych piskląt. 
W rybiej, przejrzystej łódeczce łuski 
płyniesz przeze mnie stalową Wisłą. 

 

Leopold Staff 

Deszcz wiosenny 
  

W tle nieba, gdzie jest więcej srebra niż błękitu, 
puch pierwszych liści dymem zielonym się pieni 

i jedynie nalotem lekkim malachitu 
odróżnia czas przedwiośnia od szarej jesieni. 

  
Zaspany i niemrawy, nudny dzień powszedni, 
cierpliwy jak dorożkarz na miejskim postoju, 

ma w sobie uroczystą nutę przepowiedni 
czegoś, co się jak święto rodzi w niepokoju.  

  
Wiatr niesie chmury, zwiastun ulewy wysłańczy, 

co drzewa w tłum chorągwi rozwinie bogaty: 
deszcz majowy srebrnymi stopami już tańczy 

na ziemi od rzęsistych kropel piegowatej. 
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ZIELONO NAM W GŁOWIE ... 

Leopold Staff 

Kwiecień 
  

Po niebie pędzi chmur konnica 
I mruczą dzikie zwierzęta. 

Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca 
I zmiata kurz jak na święta. 

 
Kwietniowa burza niecierpliwa 

Spieszy krokami wielkiemi 
I w pochód cały świat porywa, 

Deszcz bębni marsza na ziemi. 
 

Wszystko doboszem się zachwyca, 
Śmieją się zmokłe dziewczęta 

Po niebie pędza chmur konnica 
I mruczą dzikie zwierzęta. 

 
Kazimierz Wierzyński 

***[Zielono nam w głowie...] 

  
Zielono nam w głowie i fiołki w niej kwitną, 

Na klombach mych myśli sadzone za młodu, 
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną 

I które mi świeci bez trosk i zachodu. 
  

Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety 
Rozdaję wokoło i jestem radosną 

Wichurą zachwytu i szczęścia poety, 
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. 
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Wiosna, ach to ty… - wiosna w poezji 

 
Wisława Szymborska 

Pożegnanie widoku 
  

Nie mam żalu do wiosny, 
że znowu nastała. 

Nie obwiniam jej o to, 
że spełnia jak co roku 

swoje obowiązki. 
 

Rozumiem, że mój smutek 
nie wstrzyma zieleni. 

Źdźbło, jeśli się zawaha, 
to tylko na wietrze. 

  
Nie sprawia mi to bólu, 

że kępy olch nad wodami 
znowu mają czym szumieć. 

 
Przyjmują do wiadomości, 

że - tak jakbyś żył jeszcze - 
brzeg pewnego jeziora 
pozostał piękny jak był. 

  
Nie mam urazy 

do widoku w widok 
na olśnioną słońcem zatokę. 

 
Potrafię sobie nawet wyobrazić, 

że jacyś nie my 
siedzą w tej chwili 

na obalonym pniu brzozy. 
  

Szanuję ich prawo 
do szeptu, śmiechu 

i szczęśliwego milczenia. 
 

Zakładam nawet, 
że łączy ich miłość 
i że on obejmuje ją 
żywym ramieniem. 

 
Coś nowego ptasiego 
szeleści w szuwarach. 

Szczerze im życzę, 
żeby usłyszeli. 

  
Żadnej zmiany nie żądam 

od przybrzeżnych fal, 
to zwinnych. to leniwych 
i nie mnie posłusznych. 

 
Niczego nie wymagam 

od toni pod lasem, 
raz szmaragdowej, 

raz szafirowej, 
raz czarnej. 

 
Na jedno się nie godzę. 

Na swój powrót tam. 
Przywilej obecności - 

rezygnuję z niego. 
  

K. Sz. 
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Zakwitły kasztany - pora zacząć matury. Jakie nastroje ?  

Maciek i Ola  

Pełna mobilizacja! Czujemy 

się w pełni przygotowani, bo 

całe trzy lata skupialiśmy się 

na nauce pod kątem matury. 

Ostatnie dwa tygodnie poświę-

cimy na relaks i drobne po-

wtórki. Przygotujemy sie do 

matury z polskiego, obejrzy-

my klasyki filmowe, skończy-

my czytać lektury.  
Oliwia 

W.O. 
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MIELI JĄ HERBERT, CONRAD I LUBASZENKO. 
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„O depresji nie myśli się jak o złamanej 

nodze albo o chorobie zakaźnej. To jest 

jakaś część mnie, to jestem ja” – właśnie 

tak stwierdził Zdzisław Najder, były szef 

Radia Wolna Europa. 

Aleksander Wat mówił o depresji jako  

o pokoju, z którego nie sposób wyjść:  

„W czterech ścianach mego bólu nie ma 

okien ani drzwi” 

Olaf Lubaszenko także miał depresję  

i tak opisywał swoje przeżycia: „Przez 

pięć lat myślałem, że po prostu jest mi 

smutno”. 

Profesor Antoni Kępiński nazwał ją 

„piekłem za życia”. 

 

Depresja jest najczęściej rozpoznawaną 

chorobą psychiczną. W Polsce zmaga  

się z nią    od 1,5 do 2,6 mln osób.  

na różnego rodzaju zaburzenia psychicz-

ne cierpi aż 38 procent ludności Europy.  

To w przybliżeniu 165 milionów osób, 

więc każdy zna kogoś, kto jest chory, al-

bo zna kogoś, kto zna kogoś, kto jest 

chory… Ze słabą psychiką borykają się 

zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zaled-

wie co trzeci z nich podejmuje leczenie.  

Intensywne życie, przewlekły stres, nie-

dosypianie, zła dieta, wypalenie zawodo-

we, to właśnie w tym lekarze dopatrują 

się narastania liczby osób cierpiących  

na depresję. Nie wytrzymujemy wyścigu 

szczurów, w dobie pracoholizmu nie ma-

my ani chwili na refleksję, kim jesteśmy 

i dokąd zmierzamy ? Nie mamy już tego 

hartu ducha, jaki miały choćby te poko-

lenia, które przeżyły naprawdę straszne 

czasy – wojnę i Holocaust.  
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MOŻE DOTKNĄĆ TAKŻE CIEBIE  

W poradniach zdrowia psychicznego 

przybywa osób, które cierpią na bezsen-

ność, zaburzenia lękowe i łagodne epizo-

dy depresyjne. 

Według aktualnych danych Światowej  

Organizacji Zdrowia na depresję choruje 

około 350 mln osób. 

  

 

Jak rozpoznać depresję ? 

Wydawałoby się, że każdy potrafi wyli-

czyć objawy „depresji” – smutek, przy-

gnębienie, niechęć do działania, ale prze-

cież wszyscy od czasu do czasu tak się 

czujemy. Nie znaczy to, że każdy z nas 

miewa depresję. Depresja nie jest wymy-

słem i usprawiedliwieniem lenistwa, 

ucieczką przed problemami. To poważna 

choroba, która wymaga odpowiedniego 

leczenia. Jednak wcześniej depresję trzeba 

zdiagnozować. Charakteryzuje się ona na-

sileniem objawów i wydłużonym czasem 

ich utrzymywania się (przynajmniej dwa 

tygodnie). Niepokój powinno wzbudzić 

nie samo przygnębienie, ale to, że trwa 

ono już długo i zmienia nasze funkcjono-

wanie, dezorganizuje codzienne życie. 

Smutek w depresji nie pojawia się od cza-

su do czasu, ale stale nam towarzyszy 

 i zaczyna nas zasadniczo zmieniać. W 

ciężkiej depresji chory jest przekonany, że 

nie ma przed sobą żadnych perspektyw, że 

obecnej sytuacji nie da się już zmienić. 

Jaki jest średni wiek zachorowania na 

depresję ? 

Przyjmuje się, że jest to przedział wieko-

wy między 20. a 40. rokiem życia. Jednak-

że zdarza się, że chorują dzieci, a depresja 

wśród osób w wieku podeszłym sięga nie-

mal 20%. 

Jak leczyć tę chorobę ? 

W leczeniu depresji wykorzystuje się far-

makoterapię i psychoterapię. Leki prze-

ciwdepresyjne wpływają na poziom sero-

toniny lub noradrenaliny we krwi. Psycho-

terapia jest zwykle stosowana równocze-

śnie z lekami przeciwdepresyjnymi.  

Rodzaje psychoterapii skuteczne w lecze-

niu depresji to: terapia poznawcza, terapia 

psychodynamiczna i terapia interpersonal-

na. 

Metodą wspomagającą leczenie depresji 

jest także fototerapia (leczenie promienia-

mi światła). 

A.Cz. 
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AGRESJA, JAK SOBIE PORADZIĆ ? 

XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

Coraz częściej słyszymy o różnego ro-

dzaju zachowaniach agresywnych. Doty-

czą one nie tylko młodzieży czy osób 

starszych, ale także dzieci. Osoby agre-

sywne bywają niebezpieczne, nie są 

zdolne do przestrzegania podstawowych 

norm społecznych oraz współżycia z in-

nymi osobami. 

Agresja to takie zachowanie, co do które-

go nie ma jednoznacznej definicji.  

Szukając naukowych teorii, najczęściej 

spotkamy się z określeniem, iż agresja  

(z łacińskiego aggresio, czyli napaść) 

oznacza w psychologii zachowanie ukie-

runkowane na zewnątrz lub do we-

wnątrz, mające na celu spowodowanie 

szkody fizycznej lub psychicznej. 

Agresja definiowana jest zatem, jako 

świadome i zamierzone działanie

(najczęściej zachowanie), które w konse-

kwencji doprowadza do wyrządzenia  

komuś bądź czemuś bólu, szkody czy 

straty. Dla wielu z nas, zachowania agre-

sywne nie są zrozumiałe. Cały czas trwa-

ją badania poszukujące bezpośrednich 

przyczyn zachowań agresywnych, ich 

korelacji z różnymi chorobami, czy 

zmianami w mózgu. Szczególną uwagę 

zwraca się także na miejsce, w jakim  

wychowywana jest osoba agresywna. 
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OBJAWY AGRESJI 

 

Osoby agresywne mają zazwyczaj bardzo 

napięte mięśnie ciała, wykrzywioną twarz 

i nienaturalnie sztywną pozycję ciała. 

Często pokazują coś palcem, świdrują  

innych spojrzeniem, mówią podniesio-

nym, przechodzącym w krzyk głosem 

ostrzegawczo - zakazująco - grożącym. 

Czasem na odwrót, bywają tak nienatural-

nie spokojni, że wszystkich wokół prze-

chodzą ciarki. Mówią wtedy cedząc sło-

wa. 

Zachowania agresywne są kwestią indy-

widualną dla każdego człowieka, wyma-

gają one pracy oraz zrozumienia, co jest 

przyczyną ich powstawania. Nie powinno 

się ich ignorować bądź akceptować już  

u dzieci. 

Często nie wiemy, jak reagować na agre-

sję w momencie, kiedy nas to dotyka. 

Czujemy się sparaliżowani, bo nie spo-

dziewaliśmy się ataku, a nawet rękoczy-

nów. Przeważnie ten temat jest spychany 

na margines, bagatelizowany. Nikt nas nie 

uczy, jak reagować na agresję. Oczywiście 

znamy naukę chrześcijańską, według któ-

rej, jeśli ktoś nas zrani, to powinniśmy na-

stawić drugi policzek. Ale czy jest to do-

bra metoda? Kto w takiej sytuacji zostanie 

pokrzywdzony? Ty czy sprawca ? Na 

pewno obie strony. Moim zdaniem ofiara 

poniesie większe straty niż sprawca. Jeśli 

chcesz żyć szanując siebie, to musisz wie-

dzieć, jak reagować na agresję, aby nie 

dotknęła one ciebie w sposób znaczący. 

Jak postępować z agresywnymi osobami? 

Oto kilka wskazówek: 

Nie lekceważ agresji! 

Uspokój agresora za pomocą zniżania gło-

su. 

Zachowaj spokój i mów wolno. D.K. 
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LOŻA VIP-ÓW HISTORYKÓW 

XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

 

 PAN DYREKTOR JANUSZ 
PAWLAK 

PAN JAN ZAWADZKI 
NAUCZYCIEL HISTORII 

Moją motywacją jest... 

J.P.: Ksiądz Adam Boniecki. 

J.Z.: Działanie w życiu jest najważniejsze a nie bezczynność. 

 

W wolnej chwili lubię... 

J.P.: Zwiedzać, pływać, jeździć na rowerze. 

J.Z.: Czytać książki lub słuchać muzyki klasycznej 

 

Jaka jest najzabawniejsza rzecz, która spotkała Pana w ostatnim czasie? 

J.P.: Chyba jak wzięto mnie za księdza. 

J.Z.: Działania uczniów – nie nazwę ich wygłupami, ale tak by można powiedzieć. 

 

Jaką radę dałby Pan tegorocznym maturzystom? 

J.P.: Uczyć się, uczyć – czytać, słuchać muzyki, spacerować. 

J.Z.: Spokojne przygotowanie – powtarzanie i utrwalanie wiedzy, a na samym egzaminie opanowanie. 

 

Jeśli mógłby Pan odwiedzić tylko jedno miejsce na Ziemi, dokąd by się Pan udał? 

J.P.: Hmm... – Ziemia Ognista, Kamczatka, Cusco 

J.Z.: Barcelona- to ciekawe i oryginalne miasto, ale oprócz tego jest jeszcze wiele innych miejsc. 

 

Gdyby nie praca nauczyciela, czym zajmowałby się Pan w życiu? 

J.P.: Byłbym dziennikarzem, pisarzem. 

J.Z.: Byłbym historykiem sztuki i pracował w muzeum. 

 

Co wpływa na Pana dobre samopoczucie? 

J.P.: Sport i znajomi. 

J.Z.: Filiżanka dobrze zaparzonej kawy, która jest bardzo aromatyczna i mocna. 

 

Bez czego nie wyobraża sobie Pan swojego życia? 

J.P.: Bez książki, rodziny i sportu. 

J.Z.: Bez rodziny. 

 

Przed którym egzaminem maturalnym stresował się Pan najbardziej? 

J.P.: Już nie pamiętam przed jakim. Chyba się specjalnie nie bałem. 
J.Z.: Przed matematyką. Bałem się,że popełnię błąd i nie dojdę do dobrego wyniku. 

K.B. 
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 XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

ŻYCZENIA 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, 

ale mądrości musimy nauczyć się sami.”   

(Adam Mickiewicz) 

Drodzy Maturzyści, 

przed Wami bardzo ważny egzamin – 

matura. Jest to przełomowy czas, który 

niesie ze sobą wiele zmian. Już niebawem 

opuścicie szkolne mury i rozpoczniecie 

fascynującą podróż w dorosłe życie, pełną 

wyzwań i niełatwych wyborów, ale też 

nowych doświadczeń i radości. 

Dlatego też życzymy Wam odwagi  

w podejmowaniu mądrych decyzji  

oraz konsekwencji w urzeczywistnianiu 

ambitnych planów życiowych. 

Chcielibyśmy , abyście dostali się  

na wymarzone studia, a następnie podjęli 

pracę, która da Wam dużo satysfakcji. 

Jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta podczas 

tych wszystkich lat nauki, pozwoli Wam 

zakończyć egzaminy maturalne  

z sukcesem. 

 

Zatem powodzenia! W.O. 
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Twoja pewność siebie na 

maturze zaskoczy ciebie  

i innych. Do egzaminów 

podejdziesz przebojowo,  

z podniesionym wysoko 

czołem i nosem. Dzięki tej 

zawadiackiej postawie  

z łatwością będziesz odnaj-

dować w głowie potrzebne 

informacje. 

Uważaj, żeby wiosna i bu-

dzące się uczucia za bardzo 

Cię nie rozproszyły. Dzięki 

mocnemu zaangażowaniu 

uczuciowemu w kierunku 

pewnej osoby z lekkim dy-

stansem podejdziesz  

do matury. W ten sposób 

nie wpadniesz w szpony 

stresu, ale bądź czujny/a, 

aby nie spocząć na laurach. 

Pisząc kolejne egzaminy, od-

kryjesz w sobie nowe talenty  

i zainteresowania, które po-

mogą Ci w wyborze drogi po 

maturze. Pojawią się przed 

Tobą jasne cele i dodatkowym 

entuzjazmem oraz pewnością 

podejdziesz do egzami-

nów. Maj 2017 to prawdziwa 

wiosna w Twoim życiu!  

 

Choć teraz powątpiewasz, 

czy się wystarczająco wiele 

się nauczyłeś/łaś - już na 

pierwszym egzaminie  

zaskoczy Cię Twoja wiedza 

- z każdą minutą, gdy bę-

dziesz zapełniać puste miej-

sca - znikną obawy.  

W pierwszy dzień egzami-

nów dostaniesz zastrzyk 

pozytywnej energii. 

Nie zdziw się, jeśli w maju 

wylejesz na siebie sok,  

potkniesz się o krawężnik - 

wszystkie Twoje moce  

i szczęście są skoncentro-

wane na mądrości, która 

ukształtuje Cię na najbliż-

sze lata. Im więcej z siebie 

dasz, tym więcej dosta-

niesz!  

Poświęć sporo uwagi na wy-

poczynek i relaks między  

kolejnymi egzaminami. Sporo 

wiesz i umiesz, więc nie blo-

kuj tego niepotrzebnym stre-

sem i nadmiernym wysiłkiem. 

Czas wreszcie zaufać sobie! 

Układ gwiazd dokłada swych 

starań, aby Ci pomóc. 

XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

MATURALNE PRZEWIDYWANIA 
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Podczas matury szczegól-

nie docenisz rodzinę  

i przyjaciół. Ich wsparcie, 

wiara w ciebie i miłość po-

zwolą Ci przejść 

jak burza przez egzaminy. 

Już niedługo będziesz ra-

dośnie świętować sukcesy 

maturalne. Teraz jeszcze 

przez chwilę skup się  

na poszczególnych kro-

kach, które do tego prowa-

dzą. 

Walcz do końca i nie pod-

dawaj się, ponieważ, choć 

wszechświat Ci sprzyja, 

liczą się także Twoje stara-

nia i silna wola. Każdy 

twój wysiłek będzie nagro-

dzony podwójnie, a nawet 

potrójnie. Szczególne wra-

żenie pozostawi na komisji 

twoja prezentacja matural-

na - będziesz gwiazdą!  

Oprócz wiedzy, podczas egza-

minów mocno cię wspierać 

będzie Twoja intuicja! Wszel-

kie wątpliwości szybko bę-

dziesz rozwiewać, Twoje 

strzały okażą się celne. Pyta-

nia i zadania maturalne będą 

idealne, jakby dobrane spe-

cjalnie dla Ciebie.  

Maturę 2017 będziesz 

wspominać do końca swego 

życia, nie tylko ze względu 

na egzaminy. Będzie to dla 

Ciebie czas chłonięcia ży-

ciowej rozpoczniecie fascy-

nującą podróż w dorosłe 

życie, pełną wyzwań i nie-

łatwych wyborów, ale też 

nowych doświadczeń  

i radości.  

Maturę bez większego pro-

blemu zdasz na satysfakcjo-

nujące Cię noty. Będziesz  

w tym czasie wsparciem dla 

swoich kolegów i koleżanek 

z klasy. Twój optymizm  

i radość życia dodadzą im 

otuchy i pomogą zdać egza-

miny. Dziel się swoją pozy-

tywną aurą, ponieważ czeka 

Cię za to wakacyjna  

nagroda.  

 

Jesteś trochę zdenerwowany/

a… Trema minie! Nie bój się 

trudów w tym miesiącu, po-

nieważ masz w sobie siły  

i możliwości, aby się z nimi 

uporać. We wszystkich sytua-

cjach, w których trzeba będzie 

się wykazać, odniesiesz  

sukces. Głowa do góry! 

J.Ż. 

XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

MATURALNE PRZEWIDYWANIA 



 

18 

XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

WYWIAD Z DYREKTOREM 
 O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY 

Jak narodziła się inicjatywa z powoła-

niem Staszica na patrona ? 

Po przemianach ustrojowych szkoła nosi-

ła imię radzieckiego kosmonauty Jurija 

Gagarina i ćwierć wieku temu dokonano 

zmiany patrona szkoły.  

 

Jakie informacje o Staszicu powinien znać każdy ? 

Wszechstronnie wykształcony - z rodziny mieszczańskiej, otrzy-

mał święcenia kapłańskie, badacz, podróżnik, naukowiec, Z jego 

inicjatywy wprowadzano nowoczesne rozwiązania do przemysłu.  

 

Jak ocenia Pan wybór tego patrona ?  

Jest dobrym przykładem dla rozwoju naszej szkoły - część tech-

niczna - zawodowa - odpowiada jego zainteresowaniom gospo-

darczym, liceum odpowiada jego zainteresowaniom naukowym - 

to właściwy patron… 

 

Jaki związek ma Staszic z edukacją ?  

Był prezesem Towarzystwa Naukowego , współorganizatorem 

szkoły uniwersyteckiej w Warszawie akademii górniczej w Kiel-

cach.  

 

Jakie wzorce do naśladowania ?  

Pracowitość, zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki, 

otwarty umysł, angażował się w inicjatywy polityczne , gospo-

darcze w swoim czasie. Przyczynił się do rozwoju całych gałęzi 

przemysłu np ciężkiego, nowatorski w swoich poszukiwa-

niach. Dobry przykład na dziś. 
N.S. 
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XXVIII  ŚWIĘTO  SZKOŁY  

MATURALNY SUCHAR 

Garść cytatów, czyli humor z matury:  
Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zawsze coś wynosił.  

Kobieta idealna była pechem marnym  

Pan Szekspir opisał Hamleta i Ofermę.  

Cezary dostawał w głowę głupawki  

Barykowa była kobietą skromną, a dzięki swojemu synowi roz-

trzęsioną.  

Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.  

Po wejściu do pokoju w oczy rzucał się Kościuszko z szablą w rę-

ku.  

Stosunek chłopa do ziemi był przywiązany.  

W tym wierszu nie mogłem znaleźć podmiotu lirycznego, który 

schował się za obrazkiem.  

Piękne paznokcie i mężczyźni to życie matki z "Granicy". 

Skawiński rozwinął paczkę i zobaczył leżącego pana Tadeusza.  

Chłopak nienawidził swojej ukochanej matki. 

Wiatr wiał tak silny, że powywracał dzwony na lewą stronę.  

Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział, co komponował.  

Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka.  

Adler gromadził pieniądze, ponieważ chciał wyjechać z synem 

w podróż dookoła świata, albo gdzieś dalej.  
 

A.Cz. 
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