
 

 

Witajcie serdecznie w przedostatnim już numerze naszej 

"PIĄTKI NA PIĄTKĘ" w bieżącym roku szkolnym. 

Patrzcie, już maj. Tak niedawno zaczynaliśmy rok szkolny, świętowaliśmy DZIEŃ WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH, BOŻE NARODZENIE I WIELKANOC, a już za chwilę przyjdzie nam się pożegnać. Z 

większością z Was na dwa miesiące, z niektórymi na zawsze.......... 

Szóstoklasiści opuszczają mury naszej szkoły i rozpoczynają zupełnie nowy etap w swoim życiu. 

Jako nastolatki, od września rozpoczną naukę w gimnazjach. W dziale REPORTAŻ możecie 

przeczytać ostatni wywiad z naszymi już „ za chwilkę” absolwentami. Serdecznie zachęcamy. A 

swoją drogą ciekawe i często zaskakujące są opinie o naszej szkole, wygłaszane z perspektywy 

sześciu spędzonych tutaj lat. 

Maj to miesiąc sprzyjający miłości. Cała przyroda budzi się do życia. Zieleń aż 

kipi, drzewa uginają się pod ciężarem kwiatów, a ptaki zagłuszają swoim 

śpiewem wszystkie czarne myśli. Czyli mówiąc krótko, w maju wypada, należy 

i wręcz trzeba się zakochać. Miłość to jednak nie zabawa. To wielka 

odpowiedzialność i o tym właśnie możecie przeczytać w dziale poświęconym 

WARTOŚCIOM UNIWERSALNYM. 

Maj jest bliski naszemu sercu z jeszcze jednego powodu. To właśnie w tym 

najpiękniejszym miesiącu w roku obchodzimy DZIEŃ MATKI. Święto pełne czułości i 

radości. Któż jest nam bliższy niż własna matka? Zanim złożysz jej życzenia, pomyśl, w 

jaki sposób odwdzięczasz się jej za troskę i miłość jaką Cię otacza od pierwszych chwil 

życia. Może jest coś za co należałoby ją przeprosić? To wyjątkowy dzień, postaraj się 

więc spędzić go ze swoja mamą wyjątkowo. Może zaproś mamę na spacer, zrób za nią 

zakupy, pozmywaj po obiedzie, a może zrób piękną laurkę............P. Ewa w KĄCIKU 

ŚWIETLICOWEGO NUDZIARZA, podpowiada jak wykonać prawdziwe dzieło sztuki- prezent dla 

naszych mam. 

Możliwości jest bardzo dużo. Wystarczy tylko chcieć!!! 

Przypominamy, że w czerwcu obchodzimy DZIEŃ OJCA.  

Równie ciekawe i godne polecenia są pozostałe działy stałe, goszczące na łamach naszej gazetki 

już drugi rok. Życzymy miłej lektury. 

A teraz obiecane w poprzednim numerze dwa słowa na temat akcji PISANECZKI NA 

KSIĄŻECZKI. Akcja udała się znakomicie. Uzbieraliśmy 395 zł., za które zakupiliśmy 

dla biblioteki szkolnej 11 egzemplarzy Harrego Pottera i 7 egz. Przygód Mateuszka. 

Żadna z tych książek nie stoi na półce dłużej niż przez kilka minut – wyrywacie je 

sobie z rąk!!! 



Cieszymy się bardzo i planujemy więcej takich projektów, gdyż wasze zainteresowanie świadczy o 

trafności pomysłu. 

Musimy, musimy koniecznie pochwalić się kolejnym sukcesem naszych uczniów na niwie miejskich 

konkursów. Uczennica p. Ali Zieji, EMILKA WOLNIAK, została jedną z ośmiu finalistów 

Świerszczykowych Wierszyków, co wiąże się z udziałem w kolejnym etapie w/w 

konkursu w Łodzi. Gratulujemy. 

Na koniec chcemy zachęcić Was do spędzania maksymalnie dużo czasu na świeżym 

powietrzu. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jakie przynosi to korzyści dla 

rozwijającego się organizmu. Tuż przed wakacjami , czyli w następnym i zarazem 

ostatnim numerze naszej gazetki, napiszemy na ten temat.  

Miłej lektury i do zobaczenia za miesiąc. 

 

 

83 RAZ BĘDZIEMY OBCHODZIĆ W POLSCE DZIEŃ MATKI 

Dzień Matki - historia i tradycja 

Dzień Matki w Polsce obchodzimy co roku 26 maja. 

W Polsce po raz pierwszy obchodzono DZIEŃ MATKI 1923 roku w 

Krakowie. 

W Anglii w XVII - XIX wieku w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 

obchodzono Niedzielę Matki (Mothering Sunday). Był to dzień wolny od 

pracy, w którym dorosłe, pracujące dzieci wracały do domów rodziców i 

przynosiły podarki dla matek. 

W USA 1858 nauczycielka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni matcznynej pracy 

(Mothers' Work Days), od roku 1872 Julia Ward Howe promowała Dzień 

Matek dla Pokoju (Mother's Day for Peace). W roku 1905 Anna Jarvis (córka Anny Reeves Jarvis 

wywalczyła ustanowienie Dania Matki (Mother's Day). 

W 1914 roku Kongres USA ustanowił ten dzień świętem narodowym . Wypada on zawsze w drugą niedzielę 

maja. 

DZIEŃ MATKI-jedno z najpiękniejszych świąt, na które czekają i matki i ich dzieci. Mama, mamusia, 

matula, mamcia - w nieskończoność odmieniamy to ciepłe i jakże wymowne słowo. 

W kulturze słowiańskiej jest kilka takich słów, które zastępują całe długie przemowy, i są tak nośne w swej 

wymowie, że wystarczy ono jedno, aby wszystko stało się jasne. Do tej wyjątkowej grupy wyrazów należą 

słowa: kocham, dziękuję , matka............. 

Czy już wiesz co chcę Ci przekazać? 

Dzisiaj, jak co dzień rano, 

Zerwałaś się do pracy. 

Wstajesz tak wcześnie, mamo, 

O świcie, niby ptacy. 



Poczekaj, takaś zajęta, 

Odłóż na chwilę robotę, 

Bo to dziś wielkie święto- 

Czyś zapomniała o tym? 

Porzuć na chwile troski, 

Uśmiechnij się inaczej. 

Patrz, jakie masz ręce szorstkie 

Od tej codziennej pracy. 

I oczy tez masz zmęczone 

kochane Twoje oczy. 

My wiemy, dla nas one  

Czuwają długo w nocy. 

Kochamy Cię, Ty wiesz o tym, 

Tak jak nikogo na ziemi. 

Patrz wiosna, słońce złote, 

Wiatr igra chmurami białymi. 

A. Świrszczyńska. 

Tekst w oparciu o:  www.dzien-matki.arnika.waw.pl 

  REDAKTOR OPIEKUN 

 

 

   Witajcie w maju!!! Zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to już przedostatnie nasze spotkanie w tym roku 

szkolnym. 23 czerwca wielu z nas opuści mury swoich ukochanych podstawówek i "pójdzie w świat". A co o swojej 

pierwszej szkole myśli Basia Drzewosz, Magda Tosik, Klaudia Małolepsza i Paulina Drobniewska?? Jakie są ich 

wspomnienia po sześciu latach spędzonych w "PIĄTCE" przy ulicy Zamkowej??  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co odpowiedzą na moje pytania przedstawicielki klasy VIb, wystarczy, że usiądziesz i 

poczytasz!!!  ZAPRASZAM  

 

 

Monika: Czy udzielicie mi odpowiedzi na kilka pytań? 

 

Basia: No, tak. 

Magda: No... 

Klaudia: Tak. 

Paulina: Taaaa... 

 

Monika: Odchodzę z tej szkoły i ... 

 

http://www.dzien-matki.arnika.waw.pl/


Basia: i będę za nią tęskniła. 

Magda: i idę do gimnazjum. 

Klaudia: i zapamiętam miłe chwile. 

Paulina: i idę do następnej szkoły. 

 

Monika: Najmilej będę wspominał/a... 

 

Basia: nauczycieli i kartkówki, które robili. 

Magda: wycieczki klasowe. 

Klaudia: naszą klasę. 

Paulina: wycieczki. 

 

Monika: Przykre wspomnienia wiążą się z ... 

 

Basia: nie mam. 

Magda: z niezbyt przyjemnym zdarzeniem, które miało miejsce na wycieczce do Zakopanego (klasa V) 

Klaudia: z jedynkami z niezapowiedzianych kartkówek. 

Paulina: chłopakami (śmiech).. 

 

Monika: Mojej szkole zawdzięczam... 

 

Basia: wiedzę oraz przyjaciół. 

Magda: edukację. 

Klaudia: większą wiedzę. 

Paulina: super wycieczki i kochaną przyjaciółkę Basię!!! 

 

Monika: Największe wrażenie zrobił/a na mnie... 

 

Basia: zmiana wychowawcy. 

Magda: egzamin końcowy. 

Klaudia: sprawdzian po klasie VI. 

Paulina: Kasia w nowym sweterku!!! (śmiech) 

 

Monika: Młodszym kolegom przekażę... 

 

Basia: uczcie się i bądźcie grzeczni na lekcjach. 

Magda: trzymajcie się mocno, bo będziecie musieli przejść to samo co my...  

(to jest koszmar) 

Klaudia: uczcie się nadal... (śmiech) 

Paulina: nie martwcie się - EGZAMIN I TAK MUSICIE NAPISAĆ ( nauczyciele mówią, że jest trudny, ale to nie prawda)  

 

Monika: Moim nauczycielom chcę powiedzieć... 

 

Basia: bardzo Was lubię i nie zapomnę nikogo do końca życia. 

Magda: dziękuję za wszystko. 

Klaudia: Wam zawdzięczam większą wiedzę. 

Paulina: byliście i jesteście świetni. 

 

Monika: Jeśli ktoś zapyta mnie o nazwiska nauczycieli, których najlepiej zapamiętam ze szkoły, to wymienię... 



 

Basia: p.Kukieła, p.Florczak, p.Sauter, p.Łaguniak, p.Golewska, p.Kaczmarek, p.Olejnik, p.Bernat, p.Suwald. (czyżby 

wszyscy??) 

Magda: p.Bernat, p.Kukieła, p.Łaguniak, p.Sauter, p.Suwald, p.Florczak, p.Golewska, p.Woźniak oraz p.Zieja 

Klaudia: WSZYSCY!!! 

Paulina: p.Bernat, p.Kukieła, p.Łaguniak, p.Suwald oraaaaaazzz (nie wiem czy tak mogę, ale go wymienię):p. KUBA 

OLEJNIK 

 

Monika : bardzo dziękuję i powodzenia. 

 

Przypis redakcji. Za nami wywiady z przedstawicielami wszystkich już szóstych klas. Tyle miłych i ciepłych słów 

wypowiedzianych o naszej PIĄTCE!!!! Aż chce się pracować. My-nauczyciele również będziemy o Was pamiętać i 

składamy Wam życzenia wielu sukcesów na dalszej drodze zdobywania wiedzy. Zawsze i wszędzie , gdziekolwiek rzuci 

Was życie, pamiętajcie aby być dobrymi Polakami i przyzwoitymi ludźmi. Pamiętajcie, aby nigdy nie splamić honoru, 

uczciwości i rzetelności Polaka, bo oprócz tego, że staraliśmy się pomóc Wam zrozumieć otaczający nas świat, to 

bardzo zależało nam na tym, aby nasi absolwenci umieli odróżnić dobro od zła i nauczyli się kroczyć przez życie po 

“jasnej jego stronie”. POWODZENIA. 

REDAKCJA 

 

 

WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. IV - MIŁOŚĆ 

  

„GDYBYM......ZNAŁ WSZYSTKIE TAJEMNICE, 

I POSIADAŁ WSZELKA WIEDZĘ, 

I WSZELKĄ MOŻLIWA WIARĘ, TAK IŻ BYM GÓRY PRZENOSIŁ 

A MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, BYŁBYM NICZYM.” 

Biblia NT List św. Pawła do Koryntian 

Miłość-najbardziej pożądane przez wszystkich uczucie, obiekt natchnień poetów i stan ducha potrafiący 

działać cuda.  

Wg SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO TOM III, WYDAW. PWN – MIŁOŚĆ to głębokie przywiązanie 

do kogoś lub czegoś, umiłowanie, kochanie kogoś, czegoś, namiętne uczucie do osoby płci przeciwnej. 



Różne są oblicza miłości. Jest miłość młodzieńcza, rodzicielska, miłość do Ojczyzny, miłość do Boga, do 

ludzi, do sztuki itd. Różne oblicza a uczucia podobne. Któż z nas 

nie pamięta nagłego bicia serca na widok osoby, która wydaje nam 

się tą jedną, jedyną na całym świecie? 

Czy jest wśród nas choć jedna osoba, która nie dostrzegła miłości 

w oczach swojej matki, pochylającej się nad nami w chorobie, 

dzielącej z nami radość czy troszczącej się o nas każdego dnia? Jak 

inaczej niż miłość, można nazwać to, co zrobił patron naszego 

miasta św. Maksymilian Kolbe oddając własne życie za życie 

współwięźnia w obozie koncentracyjnym?  

Miłość to piękne, choć nieraz bardzo trudne uczucie. Wiąże się 

nierozerwalnie ze smutkiem i tęsknotą, troską i zmartwieniem, ale 

mimo to jest czymś najpiękniejszym, co nas w życiu spotyka..... 

Prawdziwa miłość wymaga poświęceń i nieraz wielkiej odwagi, „ a jednak (...) jeśli miłować ciężko, to nie 

miłować ciężej jeszcze, bo kogóż bez kochania nasyci rozkosz, sława, bogactwa, wonności lub klejnoty?(...) 

a ponieważ każdy by oddał życie za kochanie, tedy kochanie warte jest więcej od życia”. Henryk Sienkiewicz 

Miłość to ODPOWIEDZIALNOŚĆ. To odpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego życie, za jego 

samopoczucie i szczęście. Najlepszym przykładem odpowiedzialnej miłości jest miłość rodzicielska. To z 

miłości, a nie nam na złość, rodzice narzucają pewne ograniczenia, zachęcają do nauki, przestrzegają przed 

zagrożeniami, troszczą się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.  

Miłość to TOLERANCJA. To właśnie miłość do ludzi uczy nas tolerancji dla odmienności i poszanowania 

cudzych poglądów i zachowań. Ale mądra, wymagająca miłość uczy nas jak odróżnić to, co można 

tolerować, od tego co jest złe i na co nie możemy się godzić i „przymykać oko”. Jeśli kogoś naprawdę 

kochamy, to nie tolerujemy jego poczynań, które mogą prowadzić do złego. 

Miłość to SZCZĘŚCIE. Nikogo nie musimy przekonywać, że dobra miłość daje poczucie szczęścia i 

zadowolenia. Nigdy nie będziemy szczęśliwsi, niż wtedy, gdy kochamy i jesteśmy kochani. Ale tego trzeba 

się nauczyć. Trzeba się nauczyć doceniać to, co w życiu najważniejsze i co zostało nam dane. Pokochać 

siebie takim jaki jestem, to wstęp do tej nauki. 

Miłość, jak się okazuje to nie taka prosta sprawa. Ale idąc za słowami patrona naszego miasta, św. 

Maksymiliana Kolbe „ TYLKO MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA” wiemy, że to właśnie ona sprawia, że 

jesteśmy zdolni do wielkich czynów i poświęceń. To ona sprawia, że chce nam się żyć. Jest światełkiem w 

tunelu trudów życia i gwiazdką na niebie, która świeci właśnie dla nas............ 

26.05 obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt w roku - DZIEŃ MATKI. Pamiętajmy aby zawsze, a 

szczególnie w tym dniu, powiedzieć swojej mamie jak bardzo ją kochamy , jak jesteśmy jej wdzięczni za 

życie, które nam dała, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, że się o nas troszczy i przeprosić za wszystko co ją 

zdenerwowało, zmartwiło czy zasmuciło............ 

Jeśli braknie nam słów, przytulmy się po prostu i powiedzmy - KOCHAM CIĘ MAMO, a Ona już będzie 

wszystko wiedziała. 

Na koniec dam Wam wskazówkę, jak nauczyć się kochać. Św. Franciszek Salezy zawarł ją w prostych 

słowach: „ Prawdziwa miłość jest zarówno środkiem, jak i celem. Mówić uczysz się przez mówienie, uczyć 

przez uczenie się, pracować przez pracę. Tak samo kochać Boga i ludzi uczysz się przez kochanie”. 

Trudne rozważania, dlatego proszę abyście poważnie się nad tym co napisałam zastanowili. Wam i sobie 

życzę dużo miłości i tej otrzymanej i tej dawanej, bo : 

„miłość działa cuda”, „miłość lwom srogość odejmuje”, „miłującemu nic nie ciężko” . 
Przysłowia Polskie / wybór D. Wł. Masłowscy. 

POLECANE LEKTURY:  



„SERCE” E. de AMICIS, „ MAŁY KSIĄŻĘ” A. de SAINT-EXUPERY, „BAŚNIE” H. CH. ANDERSEN. 

 
REDAKTOR OPIEKUN 

 

 

MAJ MIESIĄCEM MARYJNYM 

„Chwalcie łąki umajone,  

Góry, doliny zielone.  

Chwalcie, cieniste gaiki,  

Źródła i kręte strumyki!  

Co igra z morza falami, 

W powietrzu buja skrzydłami,  

Chwalcie z nami Panią Świata,  

Jej dłoń nasza wieniec splata...” 

Piękna pieśń kościelna, śpiewana najczęściej w miesiącu maju, miesiącu poświęconym Maryi, Matce 

Zbawiciela i naszej Matce. To właśnie w maju śpiewamy Litanię Loretańską, modlitwę zanoszoną do Boga 

za pośrednictwem Najświętszej Panienki. Klimat tych nabożeństw jest zupełnie wyjątkowy i 

niezapomniany. Do dziś, szczególnie na wsiach, późnym popołudniem, zbierają się ludzie pod figurą Matki 

Bożej i śpiewają tą niezwykłą modlitwę. Również we wszystkich polskich kościołach odprawiane jest 

nabożeństwo potocznie zwane majowym. Jeśli jeszcze nie byłeś na takim w tym roku, to zachęcam Cię 

bardzo, abyś się wybrał, przynajmniej raz-w Dniu Matki. Będzie to doskonały sposób, aby oddać hołd 

Królowej Polski oraz podziękować za opiekę i wstawiennictwo.  

p. Paulina Dziubczyk 

 

 

 >> SILNA PODSTAWA << 

Zbliża się wielkimi krokami okres wakacyjno – wypoczynkowy, a wraz z nim upalne i 

słoneczne dni. To nic dziwnego, że w taki czas zrzucamy kilogramy ciuchów na rzecz skąpych 

z zwiewnych ubrań. Nie zawsze jednak to co prezentujemy w świetle dnia prezentuje się 

okazale. Co prawda powraca moda na zakryte ramiona i brzuchy, ale wielu z nas chciało by 

się zaprezentować latem np. na plaży, z jak najlepszej strony. Ten artykuł nie jest po to aby 

mówić Wam jak należy się ubierać, ale po to aby zwrócić uwagę na chyba jeden z 

najważniejszych części naszego ciała jakim jest brzuch i składające się na jego budowę 

mięśnie.  



Brzuch, jak każdy wie to potężny „magazyn” dla 

kilku ważnych narządów naszego ciała. Zbudowany jest z silnych 

mięśni biorących między innymi udział w funkcji oddechowej 

(największy z nich to przepona ). Mięśnie brzucha pełnią również 

ważną rolę w podtrzymywaniu skomplikowanej konstrukcji, jaką jest 

kręgosłup, a zwłaszcza jego odcinka lędźwiowego. To bardzo ważne, 

aby były one mocne i sprężyste. Ich osłabienie, oprócz 

nieestetycznego wyglądu, powoduje deformację kręgosłupa oraz 

nieprzyjemny ból w jego dolnej części. 

A jak my możemy temu zaradzić? 

Ten kto żyje intensywnie, dużo się rusza, uprawia sport 

nie musi się martwić. Gorzej gdy ktoś cały swój wolny 

czas przesiedzi lub przeleży, a na dodatek podjada 

różne łakocie. Tego nasz „brzuszek” nie lubi. Wiotczeje 

i pokrywa się warstewką nieestetycznego i niepotrzebnego mu tłuszczyku. Czy 

wiecie, że mięsnie brzucha jako jedyne mogą być ćwiczone codziennie. Tak, 

tak, to prawda inne grupy mięśni naszego ciała nie są już tak odporne na 

wysiłek fizyczny i potrzebują trochę dłuższego czasu na odpoczynek. Aby 

zbudować solidną podstawę dla naszego kręgosłupa nie wystarczy tylko i 

wyłącznie katować się „brzuszkami”. Owszem wzmocnią się nasze mięśnie 

brzucha, ale do ich ładnego wyglądu są jeszcze potrzebne inne ćwiczenia tzw. 

ćwiczenia aerobowe, które zmuszają do pracy cały układ sercowo – 

naczyniowy oraz inne mięśnie np.: bieganie, pływanie, jazda na rowerze, 

aerobik, itp. Tylko w ten sposób zbudujemy silne i ładnie prezentujące się 

mięśnie naszego brzucha. Ja osobiście polecam jazdę na rowerze, która oprócz 

przyjemności angażuje do pracy wszystkie mięśnie brzucha oraz cały aparat ruchowy. 

Tak więc dzieciaki nie marnujcie czasu na oglądaniu telewizji, ale 

spędzajcie go z pożytkiem dla siebie, swojej sylwetki, a przede wszystkim swojego 

zdrowia. Powodzenia!!!!!!!!!!! 

p. Joanna Jarmakowska 

 

 

ŚWIETLICOWY KĄCIK NUDZIARZA 

   W tym miesiącu zaproponuję Wam zrobienie czegoś bardzo miłego, tradycyjnego i obowiązującego 

każde dziecko w dniu 26 maja. Będzie to oczywiście laurka dla mamy z okazji Jej święta.  

  Dzieci ze świetlicy szkolnej codziennie wykonują mnóstwo laurek dla rodziców i wychowawczyń 

świetlicy. Stosowane techniki są bardzo różne. Możemy znaleźć na nich brokat, kawałki kolorowego 

papieru, wszelkiego rodzaju wzorki i rysunki wykonane kredkami, mazakami czy ozdobnymi 

długopisami. Wszystkie jednak mają jedną wspólną cechę, są wykonane z niesamowitą starannością i 

dużą dawką ciepłych uczuć.  



  Chcę Wam przedstawić sposób na bardzo prostą i efektowną laurkę. Potrzebne Wam 

będą kredki świecowe, sztywny karton, jedna farba plakatowa (np. niebieska), pędzelek i 

woda w kubeczku.   

  1. Karton należy złożyć na pół.   

  

 2. Na pierwszej stronie należy namalować kredkami świecowymi bukiet kwiatów lub inny 

wybrany przez Was rysunek. Pokrywajcie papier dość grubą warstwą kredki świecowej. 

Nie malujcie tła! Pozostawcie wolne, białe przestrzenie!  

  

3. Cały karton pomaluj warstwą dobrze rozcieńczonej w wodzie farby plakatowej. W 

miejscach, gdzie jest kredka świecowa farba nie będzie pokrywała powierzchni. Możesz 

zebrać nadmiar farby papierem toaletowym lub chusteczką higieniczną.   

  

4. Po wyschnięciu farby możesz delikatnie zeskrobać kredkę świecową w niektórych 

miejscach. W ten sposób zrobisz światłocień. Nie możesz jednak przesadzić, kilka draśnięć 

wystarczy!  

5. Teraz wybierz starannie odpowiedni wiersz, zredaguj życzenia i napisz je w środku laurki. Zrób to 

najlepiej jak potrafisz.  

 Twoja Mama na pewno doceni tak wykonany prezent! POWODZENIA! 

Ewa Skiba- Jaworowska 

ŚWIERSZCZE I POEZJA 

Młodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie podczas 

eliminacji do miejskiego konkursu pod nazwą „ŚWIERSZCZYKOWE WIERSZYKI”. W dniu 28 

kwietnia na sali gimnastycznej prezentowało przygotowane przez siebie utwory dwudziestu czterech 

artystów. Dodatkową atrakcją był kabaretowy występ p. Ewy Owsik,  

p. Doroty Olejnik i p. Ewy Skiby. Panie zaprezentowały wiersz Jana Brzechwy pt. „Entliczek pętliczek”. 

Owacje były bardzo głośne.  

Wysoki poziom prezentowanych wierszy nie ułatwił komisji wyboru. Czekająca na wyniki publiczność 

wzięła udział w rozwiązywaniu zagadek przygotowanych przez panią Joannę Pacześ- Andrzejewską. I 

wreszcie nastał najważniejszy moment- ogłoszenie werdyktu jury! Pierwsze miejsce zajęła Emilia Wolniak 

z klasy IIIb (wiersz pt. „Most”), drugie miejsce Weronika Krawczyk z klasy Ia (wiersz pt. „Kłamczucha”), 

a trzecie – Natalia Łukasik z klasy IIa (wiersz pt. „Zosia Samosia”).  

Możemy Wam zdradzić, że dziewczyny wzięły już udział w miejskim konkursie i… Emilka Wolniak zajęła 

w nim pierwsze miejsce! Gratulujemy Emilce i życzymy powodzenia w konkursie gminnym. 

 

 



             

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – 

uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ponieważ trudno konkretnie stwierdzić 

co jest konstytucją a co nią nie jest, istnieją sprzeczne informacje nt. 

kolejności ich powstawania. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 

maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji 

amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Inne 

stanowiska uznają 

konstytucję korsykańską z 

1755 r. za pierwszą na 

świecie, a tym samym 

amerykańską za drugą i 

polsko-litewską za trzecią. 

Największą jednak i jak dotąd pozostawioną bez zmian jest 

konstytucja amerykańską , ponieważ w polskiej 

przeprowadzono ponad 3000 poprawek. Polską Konstytucję 

uchwalił rząd za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

czyli ostatniego mianowanego króla Polski, a dokładnie w 

1791 roku. Usuwała ona główne wady ustroju kraju np. 

wolną elekcję zastąpiła dziedziczność tronu, powołała Straż 

Praw, która miała być sprawnym rządem Polski. 

 

 

     Małymi kroczkami, ale jakże szybkimi zbliża się do nas Dzień Mamy. Dla przypomnienia, święto nasze mamy 

obchodzą 26 maja. Miło by było z naszej strony, ze strony dzieci, dać mały, ale bliski serca upominek :-).  

Dzień Matki jest świętem narodowym, obchodzonym jednak w 

innych terminach :).  

To jedna z mam, która własne święto spędzi ze swoimi młodymi 

pociechami: Gwyneth Paltrow  

Gwyneth Paltrow urodziła synka. Jest to już jej drugie dziecko. 

Aktorka ma 33 lata. Pierwszy męski potomek lidera Coldplay i 

Gwyneth dostał imię Moses. Moses jest to tytuł jednej z 

piosenek męża pani Paltrow.  

 Mama i synek mają się dobrze. Mosera przywitała jego starsza 

o dwa lata siostra - Apple. Chris i Gwyneth są małżeństwem od 

2003 roku. Gwyneth jest uważana za wzorową mamę. Miejmy 

nadzieje, że taka opinia się zachowa.  

 I jeden wierszyk 

Mamo, mamo, cóż Ci dam 

Tylko jedne serce mam 

A w tym sercu róży kwiat 

Mamo, mamo ŻYJ STO LAT! 

http://www.encyklopedia.naukowy.pl/art/1791
http://www.encyklopedia.naukowy.pl/art/Ustawa


Więcej wierszyków znajdziecie na stronie http://strony.aster.pl/zyczenia/na-dzien-matki.htm 

Monika Okrojek 

                     

 

 

Hrabia do Jana: 

- Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie. 

- Ale przecież pada deszcz. 

- To weź parasol. 

************************************* 

Rodzina jaskiniowców przyjechała 

na wypoczynek w góry. Wchodzą do luksusowego hotelu 

"Jaskiniowy raj" i pytają recepcjonistkę:  

- Czy ma pani jakąś dużą, ładną jaskinię z widokiem na 

Giewont?  

Recepcjonistka wychodzi na chwilę do piwnicy, wraca z kilofami 

oraz łopatami i mówi:  

- Oto narzędzia, proszę wybrać skałę i wykuć sobie 

odpowiednio dużą jaskinię!  

************************************** 

Wujek Macieja był kiedyś na polowaniu w Afryce. Zabił tam pięć słoni, z czego dwa były żółte, a pozostałe trzy szare. 

Oto fragment jego opowiadania o sposobach polowania na słonie: 

-... tak więc, jak ci zapewne Macieju wiadomo, szarego słonia łatwo złapać w pułapkę, a potem zabić. Jednak z 

żółtymi jest większy problem. Żółte słonie charakteryzują się tym, że lubią cytryny. Kupujemy więc kilka kulek, 

malujemy na żółto i wieszamy na drzewie rodzącym cytryny. Słoń przychodzi i myśli, że kulki to cytryny. W ten sposób 

robimy słonia na szaro. A szarego już łatwo złapać... 

************************************** 

Do gabinetu uczonego zajętego czytaniem kolejnej 

książki wpada strażak i woła: 

-Dom się pali!!! 

-Rozumiem-mówi uczony, nie odrywając 

oczu od lektury.-W takim razie niech pan zawiadomi  

moja żonę. Ja się nigdy nie mieszam do spraw 

związanych z gospodarstwem domowym.  

  

************************************** 



Zając dowiedział się że jego synowi ktoś w knajpie wybił wszystkie zęby. Wchodzi do 

knajpy i mówi: 

- Kto mojemu synowi wybił wszystkie żeby? 

Wstaje niedźwiedź: 

- Ja! Bo co? 

- Ano, chciałem się spytać gdzie można znaleźć dobrego dentystę... 
 

*************************************** 

Przychodzi komputer do lekarza. 

-Co z panem? 

-A miga mi tu cos 

*************************************** 

na podstawie:  www.alejaja.pl 

  

 

http://www.alejaja.pl/

