
Konstytucja 3 maja 
uchwalona została 3 
maja 1791 roku. Po-
wszechnie przyjmuje 
się, że była ona pierw-
szą w Europie i drugą 
na świecie (po konsty-
tucji amerykańskiej) 
nowoczesną, spisaną 
konstytucją. 

Mimo rozbiorów, pa-
mięć o drugiej w dzie-
jach świata spisanej 
konstytucji narodowej 
przez kolejne pokole-
nia pomagała podtrzy-
mywać polskie dąże-
nia do niepodległości i 
stworzenia sprawiedli-
wego społeczeństwa. 
Co więcej, przenika 
wysiłki potomków 
twórców konstytucji. 
W Polsce uznaje się ją 
za ukoronowanie 
wszystkiego, co dobre 
i oświecone w polskiej 
historii i kulturze. Od 
czasu odzyskania nie-
podległości w 1918 

roku, Święto Konsty-

tucji 3 Maja było ob-
chodzone jako najważ-
niejsze święto pań-
stwowe.  

 

    JUŻ NIEDŁUGO ŚWIĘTO 3 MAJA 
więcej na s. 3-4 

  Nasze szkolne osiągnięcia        

  sportowe 
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Dnia 25.03.2010 r. w Do-
brzeniu Wielkim odbyły 
się wiejskie zawody w 
piłce siatkowej. Wzięło w 
nich udział 7 grup po 8 
drużyn. Nasza szkoła ry-
walizowała z drużynami z 
Komprachcic, Graczy, 
Siołkowic, Dębskiej Kuź-
ni, Zagwiździa i Dobrzenia 
Wielkiego.  

Dnia 16.03.2010 r. odby-

ły się finały powiatowe w 

tenisie stołowym druży-

nowym. Wzięły w nich  

udział trzy drużyny: Bia-

dacz, Siołkowice i 

Chróścice. 

czytaj s. 5 

 

 

PRZECZYTAJ 

KONIECZNIE: 

Medal wybity w 
1791 z okazji 

uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.  
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Konstytucja była próbą ra-
dykalnego uzdrowienia 
państwa i wyeliminowania 
wpływów obcych mo-
carstw, czego dalszą konse-
kwencją była wojna w 
obronie konstytucji i kolej-
ne rozbiory. Konstytucję 3 
Maja uchwalono w najbar-
dziej sprzyjających dla 
uchwalenia pierwszych 
dniach maja, gdyż więk-
szość posłów opozycji, 
sprzeciwiających się kon-
stytucji była jeszcze na 
urlopie wielkanocnym. Aby 
nic nie przeszkodziło w 
uchwaleniu ustawy, zdecy-
dowano złamać obowiązu-
jący w sejmie zwyczaj, któ-
ry nakazywał wcześniejsze 
ogłoszenie projektu. Po 
siedmiogodzinnych obra-
dach, ignorując protesty 
opozycji, konstytucję przy-
jął sejm a następnie podpi-
sał król. 

 

 

 Konstytucja 3 maja 
uchwalona została 3 maja 

1791 roku. Powszechnie 

przyjmuje się, że była ona 

pierwszą w Europie i drugą 

na świecie (po konstytucji 

amerykańskiej) nowoczesną, 

spisaną konstytucją. 

 Wydarzenia na świe-
cie stworzyły atmosferę 
sprzyjająca reformatorom. 
Sąsiedzi Polski byli zbyt za-
angażowani w wojny i w 
rozwiązywanie wewnętrz-
nych konfliktów, aby ingero-
wać w Polsce. Największe 
możliwości reform otworzył 
Sejm Czteroletni obradujący 
w latach 1788–1792. W wy-
niku podniesienia bezpie-
czeństwa kraju dzięki zawią-
zaniu sojuszu z Prusami, 
król Stanisław August za-
czął sprzyjać Stronnictwu 
Patriotycznemu. 4 grudnia 
1790 Ignacy Potocki w roz-
mowie ze Stanisławem Au-
gustem ustalił, że król przej-
mie inicjatywę w pracach 
nad kształtem nowej konsty-
tucji, a projekt ten przygoto-
wany w tajemnicy zostanie 
w całości przedstawiony do 
zatwierdzenia sejmowi. Wład-

nowej ustawy zasadniczej 

swojemu sekretarzowi, który 

na ich podstawie naszkico-

wał kolejne dwie wersje 

przyszłej konstytucji. Po 

konsultacji tych tekstów z 

Ignacym Potockim, król po-

dyktował swojemu współ-

pracownikowi projekt zaty-

tułowany Reforma konstytu-

cji, który z kolei konsultowa-

ny ze Stanisławem Mała-

chowskim, Hugonem Kołłą-

tajem i Ignacym Potockim 

legł u podstaw następnego 

projektu Prawa konstytucyj-

ne, opatrzonego datą 25 ma-

ra 1791. Tekst ten sporzą-

dzony przez Hugona Kołłą-

taja był już bardzo zbliżony 

do ostatecznej redakcji kon-

stytucji 3 maja. Kołłątaj był 

też ostatecznym redaktorem 

tekstu Ustawy Zasadniczej. 

Wstępny projekt nowej kon-

stytucji został przygotowany 

przez króla z udziałem mię-

dzy innymi Stanisława Ma-

łachowskiego, Ignacego Po-

tockiego, Hugo Kołłątaja, 

Stanisława Staszica. 
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 Konstytucja 3 maja została ustanowiona 
ustawą rządową przyjętą przez sejm. Została 
zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych 
od dawna wad systemu politycznego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. 
Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie 
mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną państwa, w ten sposób łagodząc naj-
gorsze nadużycia pańszczyzny.   

 Konstytucja zniosła zgubne instytucje, 
takie jak liberum veto, które przed przyjęciem 
Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego 
posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjaty-
wy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo 
magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte 
przez sejm uchwały. 

 Konstytucja obowiązywała tylko przez 
rok, zanim została obalona przez armię rosyjską 
wraz z konfederacją targowicką w wyniku prze-
granej wojny polsko-rosyjskiej w 1792.  

Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach 
świata spisanej konstytucji narodowej przez ko-
lejne pokolenia pomagała podtrzymywać pol-
skie dążenia do niepodległości i stworzenia 
sprawiedliwego społeczeństwa. Co więcej, 
przenika wysiłki potomków twórców konstytucji. 
W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszyst-
kiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i 
kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 
1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja by święto 
państwowe.  

Rękopis Konstytucji  

Patrycja Nanko  
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 Składam ogromne wyrazy współczucia dla 
wszystkich rodzin, które utraciły bliską im sercu osobę. 

Jest mi niezmiernie żal, że tak dużo wspaniałych osób, któ-
re  mogłyby jeszcze tak wiele zrobić dla ojczyzny, zginęło  
w katastrofie pod Smoleńskiem. W tak ważnym miejscu 

dla wielu Polaków. Mam nadzieje, że Pan Bóg zaopiekuje 
się Nimi, a naród polski zapamięta tą datę do końca życia. 

***Kinga Bielecka kl. Ib*** 

  Śmierć tylu osób wstrząsnęła nie tylko mną, ale całą Polską, dlatego rodzinom i bliskim składam najszczer-
sze wyrazy współczucia. 

     ***Daria Kumiec kl. Ia*** 

Wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom i bliskim Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-
skiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. 

***Julia Leja kl. Ia*** 

Na ręce bliskich ofiar  tragedii w Smoleńsku, pragnę złożyć kondolencje oraz  wyrazy szczerego współczucia. 

***Angelika Zaworka kl. Ia*** 

Składam kondolencje rodzinom ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na pokładzie było 96 osób. Nikt nie przeżył. 

***Adrian Nowak kl. IIa***                           

 Wyrazy głębokiego współczucia składam 
bliskim i rodzinie pary prezydenckiej. Świat łączy się 
z Wami i ogłasza w swoich krajach żałobę. Prezydent 
Gruzji nazwał naszego ś.p.  prezydenta           
„bohaterem narodu”. Tej tragedii nigdy nikt nie zapo-
mni. 

***Anna Spyra kl. Ib*** 

Składam kondolencje bliskim pary prezydenckiej i wszystkim  

Polakom. 

***Kamil Kozielski kl. IIa *** 

przygotowała Sara Kinder 

 W imieniu swoim i Gimzetki, pragnę złożyć 

uczniom naszej szkoły i wszystkim Polakom, 

najszczersze kondolencje. Pamiętajmy o tym, że to 

nie jest tylko tragedia Tamtych ludzi, ale również 

nasza, gdyż wszyscy jesteśmy Polakami. 

   redaktor naczelny  Zofia Kukurowska 



 

Wydarzenia 

sportowe  

 

Publiczne 

Gimnazjum 

w Biadaczu 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów sportowych! 

 relacjonowały Martina Waleska i 

Ela Bielecka 

 Dnia 25.03.2010 r. w Dobrzeniu Wielkim 
odbyły się wiejskie zawody w piłce siatkowej. 

Wzięło w nich udział 7 grup po 8 drużyn. Nasza 
szkoła rywalizowała z drużynami z Komprach-

cic, Graczy, Siołkowic, Dębskiej Kuźni, Zagwiź-

dzia i Dobrzenia Wielkiego.  

 Publiczne Gimnazjum w Biadaczu wystąpi-

ło w składzie: Zofia Kukurowska, Karina Galus, 
Adrianna Stasiak, Patrycja Pituła, Sara Kinder, 

Sandra Moczko i Joanna Grygiel. 

I miejsce zajęła drużyna z  Komprachcic,  

IV miejsce drużyna z Biadacza. 
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Publiczne 

Gimnazjum w 

Biadaczu 

NA DOBRY POCZĄTEK I TYLKO U 
NAS, PRZEPIS NA CIASTKA, KTÓRE 

MOŻESZ WYKONAĆ SAM. 
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!!! 

Przygotowanie: 5 mi-

nut 
 

Pieczenie: około 20 

minut 
 

Trudność: bardzo ła-

twe. Etapy przygotowania 

 Białka ubić na sztywną pianę. Na-

stępnie po trochę dodawać cukier oraz 

wiórki kokosowe. Blachę wyłożyć per-

gaminem. Z masy, łyżką układać małe 

kupki na blasze. Piec w piekarniku roz-

grzanym do około 180C do momentu, 

aż ciasteczka będą lekko rumiane, uwa-

żając jednocześnie by się nie przypaliły. 

Smacznego!!! 

sporządziła Kinga Bielecka 

Składniki na 30 porcji: 

- 3 białka,  

- 20 dag cukru,  

- 20 dag wiórków kokosowych..  
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KAŻDY Z NAS MA PEWNE ZAINTERESOWANIA. 
JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ, CO INTERESU-

JE NASZYCH SZKOLNYCH MĘŻCZYZN, TO KO-
NIECZNIE PRZECZYTAJ TEN ARTYKUŁ!!! 

 RANKING NASZYCH  
ZAINTERESOWAŃ 

1.Gra w siatków-
kę 
2.Gry komputerowe 

3.Jazda na deskorolce 

4.Wojsko 

5.Informatyka 

6.Wędkarstwo 

7.Jazda na motocyklach 

8.Jazda na rowerze 

9.Jazda na łyżwach 

10.Jazda na łyżworolkach 

11.Motoryzacja 

12.Wyścigi 

13.Sport 

14.Dziewczyny 

15.Muzyka 

16.Zwierzęta 

17.Sporty ekstremalne 

18.Gra w PING-PONGA 

19.Piłka nożna 

Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był 

Amerykanin William G. Morgan. 9 lutego 1895r.  

odbył się premierowy pokaz stworzonej przez nie-

go dyscypliny, którą wówczas nazywano 

 Mintonette. 

Piłka siatkowa  popularna nazwa to siatkówka 

sport drużynowy, w którym 

uczestniczą dwa sześcioosobowe zespoły. 

Siatkówka polega na odbijaniu piłki dowolną czę-

ścią ciała 

(najczęściej rękoma) tak, aby przeleciała ona nad 

siatką 

i dotknęła połowy boiska należącej do przeciwni-

ka. Każdy zespół może 

wykonać trzy odbicia, każde następne jest błędem. 

Wszystkie mecze poza timbrekiem gra się do 25 

punktów. Przy wyniku 24:24 gra 

toczy się "na przewagi", aż któraś z drużyn osią-

gnie 

dwupunktową przewagę nad drugą. Dyscyplina ta 

jest rozpowszechnia na 

całym świecie. 

przygotowali Krzysztof Pyka i  

Damian Holik 



19 marca w naszej szkole odbyła się zabawa z okazji pierwszego dnia 

wiosny. Impreza była zorganizowana przez przedstawicieli kółka ekologicz-

nego. Całą  imprezę prowadziły uczennice Dagmara Palt i Martina Wale-

ska. Największą atrakcję stanowiły różnorodne konkursy, a mianowicie: 

- konkurs na najładniejszą i najbardziej pomysłową marzannę; 

- konkursy logiczne (krzyżówka, rozsypanka wyrazowa, ,,Matematyczny 

domek”); 

- konkursy sportowe (,,żabi skok” , slalom z piłką i kijem do unihokeja, 

skakanie na skakance); 

- konkurs sceniczny „Zwiastun wiosny”; 

- rozpoznawanie „odgłosów wiosny”; 

- najlepszy plakat na temat „Witaj wiosno”. 

Jury w składzie p. E. Mloenda, p. M. Michala oraz przewodnicząca 

składu p. E. Syrytczyk. Impreza trwała 3 godziny lekcyjne. 

24 marca na apelu ogłoszono wyniki konkursów i rozdano nagrody. W 

powyższych przedsięwzięciach, wyróżnione zostały następujące klasy: 

 Ib, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIc. 

      

    GRATULUJĘ!!! 
  reporterka Gimzetki 

  Michalina Matyjaszczyk 

 

19 marca WIOSENALIA 
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 z aktorami Studia Artystycznego Art-Sol 

Jest lekturą szkolną, a poza tym motyw romantycznej winy i 

kary zawsze jest aktualny.  

 22 marca w naszej szkole został wystawiony 

spektakl teatralny pt. "Balladyna". Przedstawienie trwa-

ło 45min. Uczniowie byli zachwyceni profesjonalną grą 

aktorską, strojami i dekoracją. W związku z tym posta-

nowiłam przeprowadzić krótki wywiad z aktorami. 

 

D: Dzień dobry nazywam się Dagmara Palt. Czy mogłabym Państwu zadać kilka pytań? 

A: Oczywiście, słuchamy. 

D: Bardzo nam się podobał spektakl. Interesuje mnie zatem to, od jak dawna odwiedzają Państwo szkoły ? 

A: Mniej więcej od roku. 

D: Ile czasu zajmuje takie przygotowanie się do jednego przedstawienia? 

A: Około miesiąca. 

D: Co sprawiło Wam największe trudności w odgrywanych rolach? 

A: Zagranie motywu miłosnego. Trudno przedstawia się miłość. 

D: Dlaczego właśnie "Balladyna"? 

A: Jest lekturą szkolną, a poza tym motyw romantycznej winy i kary zawsze jest aktualny. 

D: Bardzo nam się podobały stroje. Były u nas różne teatrzyki, ale takich strojów nie widzieliśmy nigdy 

dotąd. Gdzie można je nabyć? 

A: Nasze przebrania są szyte na specjalne zamówienie krawcowej, ale po promocyjnej cenie. 

D: Serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu i czekamy na kolejne spektakle. 

A: Dziękujemy i na pewno jeszcze przyjedziemy do was. 

D: Do widzenia. 
A: Do zobaczenia. 

          

reporterka  

Dagmara Palt 
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MODA  

SZKOLNA 
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Stawiamy na klasykę! 

Stosunkowo 

duża ilość uczen-

nic naszego gim-

nazjum stawia, 

jak powiedziałam 

to w tytule, na 

klasykę. Klasykę, 

oczywiście, mło-

dzieżową. Pod 

tym, wydaje się, 

poważnym poję-

ciem kryje się 

prosty zestaw: 

(jeansy rurki + tu-

nika) + wzorzysta 

chustka = zestaw 

na każdą okazję. 

Modne – zawsze. 

Kolory – wszystkie chwyty dozwolone, tytułowa klasyka to, 

rzecz jasna, niebieski i czarny. 

 Ozdobniki (to znaczy naszywki, prasowanki itp.) – jest wiosna, 

więc wszelkie tego typu ozdóbki mile widziane. 

 Wzorzyste czy gładkie – to zależy od figury. Moda modą, a to 

czy w wybranym ciuchu nam do twarzy jest najważniejsze. 

 Rozciągliwe czy sztywne – raczej rozciągliwe, bo dziewczynom 

w naszym wieku stosunkowo szybko zmienia się figura i po jednym 

sezonie mogą być na nas za małe albo za duże. Lepiej nie wyrzucać 

stówy do kosza, prawda?  

 Cena – to zależy od miejsca zakupu. Jednak, jeśli mają 

wystarczyć na dłuższy czas, to warto zainwestować (ale nie 

ekstremalnie, max 150 zł).  

Nie musisz ich 

prasować;) 

W TYM NUMERZE PUBLIKUJEMY MODĘ 
KOBIECĄ, ZA CO MĘŻCZYZN 

PRZEPRASZAMY!!! 

22 kwietnia 

Rok 2010, nr 1 

Dominika Fleszar 



 

Pot spływał po nim od stóp do głów. 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakoń-

czeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy do-

stałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa? 

- Pierwszy raz jak zoba-

czył świadectwo, a drugi 

jak się połapał, że to je-

go. 

- Jasiu, powiedz 

jakieś zdanie w 

trybie oznajmiają-

cym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie 

rozkazującym. 

- Wio! 

 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczy-

cielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta druga "a"! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam 

ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich!  

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to 

rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

Publicz
ne 

Gimnazju
m 

w Biadaczu
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 Martina Richter i Ola Gawlica 


