
 

Motto dnia: Ojczyznę kocha się nie dlatego, 
że wielka, ale dlatego, że własna. 
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   RAZEM     STR. 2 

Tymi słowami Maria Skodowska-Curie zaw-
sze zaczynała swoje przemówienia. Kochała 
to miaso, dlatego zwiedżmy go razem z nią. 
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Wielkanoc-największe święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę  Chrystusa w pierwszą  

niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, przypada w tym roku na dzień 17 kwietnia. 
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Dzień Ziemi  znany też jako Światowy 
Dzień Ziemi obchodzony jest w momen-
cie równonocy wiosennej na Półkuli Pół-
nocnej, czyli w dniu równonocy jesiennej 
na Półkuli Południowej. Ten dzień wy-
różnia się tym, że na całej planecie dzień 
trwa tyle samo, co noc. 

W 2022 roku Światowy 
Dzień Ziemi odbywa się pod 

hasłem "Inwestujmy w 
naszą planetę". Ma ono 

zachęcić wszystkich zainte-
resowanych do 
aktywnego udziału w ochro-
nie środowiska poprzez 
działanie i inwestycje 
na rzecz klimatu i ekologii.  

Oto co każdy z nas może robić dla 
planety z okazji Dnia Ziemi 2022 
(lub po prostu na co dzień): 

oszczędzaj wodę;                                  
zużywaj mniej prądu;                                      
segreguj śmieci;                                            
zamiast samochodu wybierz rower, 
komunikację miejską lub spacer;                         
ogranicz zużycie plastiku;                           
zamiast wyrzucać zepsutą rzecz - 
spróbuj ją naprawić;                                              
posprzątaj swoją okolicę;                               
zadbaj o przyrodę;                                         
dziel się swoją wiedzą. 

Nasi uczniowie również zadbali o swoją miejscowość. 
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1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy 

 

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustano-
wione w 1891 r. dla upamiętnienia protestu  
robotników w Chicago, krwawo stłumionego 
przez policję. W Polsce zostało ogłoszone  
w 1899 roku. 



STR. 7  

 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków   
za Granicą 

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy  o godle, barwach   
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 
2004 r. 

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskie-
go i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw 
chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: 
białego orła na czerwonym tle. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na 
naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały   jest 
srebrnobiały – nie śnieżnobiały. 

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja –  rocznica uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja  

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po 
amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych,  
prawa i obowiązki obywateli. Została uchwalona przez Sejm Czteroletni, 
który został zwołany w październiku 1788. 

Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedzi-
czną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. 
Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. 

  RAZEM 



 

Jan Paweł II to postać niepodwa-
żalnie wyjątkowa w polskiej hi-
storii. Zwykły chłopiec, urodzony 
w Wadowicach 18 maja 1920 roku, 
dzięki odkryciu swojego powoła-
nia i aktywnym działaniom na 
rzecz drugiego człowieka stał się 
niezwykłym dorosłym. W roku 
2022 mija 102 rocznica urodzin 
papieża. 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wy-
magali. ” „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy. ”  

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym  dzieli się z innymi.” 

“Przyszłość zaczyna się dzisiaj, 
 nie jutro”  

“Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko za-
łóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”.  

,,Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro nie-
pewne… Tylko dziś jest Twoje.’’ 
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Pierwsze obchody 
Dnia Matki odbyły się 
w Krakowie w 1914 ro-
ku. Data, którą znamy 
dziś jest niezmienna od 
1923 rok. Dzień Mat-

ki w 2022 roku wypada 
we czwartek  26 maja. 
Tego dnia dzieci wrę-
czają swoim mamom 
własnoręcznie przygo-
towane laurki, kwiaty i 
drobne upominki.  

W. Grodzieńska „Do matki” 

Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan. 

I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 

Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa, 

Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach. 

 

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 

Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą 

Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem 

I szepnąć Ci do ucha: Dziękuję Ci, Mamo. 
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Origami to japońska 
sztuka składania papie-
ru, która liczy już około 
tysiąc lat. Zwykły 
płasski kwadrat katki 
możemy przemienić w 
wyniku zginania w 
trójwymiarową figurę. 

 Życzę dobrej zabawy, 
bo własnoręcznie zro-
biony bukiet z pewno-
ścią sprawi wiele  ma-
mie  
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  Nauczycielka do Ja-
sia: 
- Jasiu dlaczego nie 
było Cię wczoraj w 
szkole? 
- Bo mama wyprała 
mi skarpetki. 
- I to był powód, że-
by nie iść na spraw-
dzian? 
- Nie, proszę pani, 
ale na tych skarpet-
kach miałem ściągę. 

 Babcia upomina 
wnuczka:                      
- Bądź grzeczny, 
bo jak nie to 
przyjdzie zły wilk i 
Cię zje.         -
Wiem, babciu, ale 
pamiętasz? On 
najpierw zjadł  
babcię. 

 -Baco ile macie 
owiec? -  pyta 
turysta.             
–Nie wiem, 
kiedy próbuję 
je policzyć, 
zawsze zasy-
piam. 
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