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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. 

Janusz Korczak 

 

 

 

  Dziecko moŜe nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się       

bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się –  

ze wszystkich sił – tego, czego pragnie. 

Paulo Coelho 

 

maj/ czerwiec 2015 
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1 Maja – Międzynarodowe Święto 

Pracy 

 

Międzynarodowe Święto Pracy to święto 

obchodzone corocznie 1 maja dla 

upamiętnienia i uznania osiągnie klasy 

robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem 

państwowym ustawowo wolnym od pracy.  

Święto zostało ustanowione w 1889 roku  

na pierwszym Kongresie Drugiej 

Międzynarodówki, który to miał miejsce  

w ParyŜu. Miało ono upamiętnić masakrę 

robotników w Chicago podczas demonstracji 

przeciw złym warunkom pracy.  

 

W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy 

miały miejsce w 1890 r. Po II Wojnie 

Światowej święto obchodzono bardzo hucznie 

poprzez organizowanie róŜnego rodzaju 

pochodów, podczas których eksponowano 

hasła o treści politycznej1. 

 

 
                                                           

1
 http://www.kalendarzswiat.pl/swieto_pracy/ 

3 Maja 

3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Zostało 

ono wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez 

Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r.  

Od 1946 roku aŜ do roku 1990 świętowanie tego 

dnia było zakazane przez władze2. 

 

 
 

 
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! -  

Skoczne dźwięki 

Radością oddychają, radością słuch poją, 

Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie 

dostoją - 

Lecz starców myśli z dźwiękiem  

w przeszłość się uniosły, 

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły 

Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali 

Zgodzonego z narodem króla fetowali; 

Gdy przy tańcu śpiewano: "Wiwat Król kochany! 

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany! 

Adam Mickiewicz,  
Pan Tadeusz (fragment) 

 
(Aleksandra Kasperkowiak kl. I G.) 

 

                                                           

2
 http://www.se.pl/wiadomosci/polska/3-maja-swieto-

konstytucji-co-to-za-swieto-skad-sie-wzielo-znaczenie-

jak-sie-je-obchodzi_320745.html 
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Dzień Matki 

Dzień Matki to święto na cześć wszystkich 

matek obchodzone w wielu krajach świata. 

Współczesna forma święta wywodzi się  

ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i została 

zapoczątkowana Za sprawą Anny Jarvis, która 

zorganizowała 12 maja 1907 r. naboŜeństwo 

na cześć zmarłej matki, działaczki na rzecz 

kobiet. W Polsce święto to, wypadające  

26 maja, obchodzono pierwszy raz 1914 roku 

w Krakowie. 

ChociaŜ współczesna forma święta jest 

stosunkowo młoda, to w róŜnych kulturach  

na przestrzeni wieków istniały święta 

poświęcone zarówno macierzyństwu, jaki  

i płodności. 

NiezaleŜnie od tego czy ulegniemy 

komercyjnej stronie Dnia Matki z pewnością 

warto pamiętać w tym dniu o swojej kochanej 

mamie i złoŜyć jej Ŝyczenia, podziękowania  

za ogrom poniesionego przez nią trudu3. 

 

 

                                                           

3
 http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_matki/ 

 

 

Karol Wojtyła 

To matka? 

 

Choć posiwiały ciemne jej sploty, 

ChociaŜ zmarszczkami twarz jej pokryta, 

ChociaŜ wdzięk lekki straciły kroki, 

Lecz w oczach tenŜe uśmiech zakwita, 

Ta sama miłość w sercu jej płonie, 

Co wiek swój, słabość, zapomnieć kaŜe, 

Tylko do dzieci wyciąga dłonie, 

I wszystko oddać gotowa w darze. 

 

I choć na nogach ledwo się słania, 

Mnie spocząć kaŜe, "... boś ty zmęczona, 

Ty tyle dzisiaj miałaś biegania..." 

I tuli dziecko swoje w ramionach. 

 

I zawsze czujna, ciągle gotowa 

Pomagać dzieciom swym do ostatka, 

Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - 

- To ma jedyna, najdroŜsza matka!
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Dzień 

Dziecka 
 

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje 

początki w Światowej Konferencji na Rzecz 

Dobra Dziecka, która odbyła się w Genewie  

w 1925 r. W Polsce święto dzieci obchodzone 

jest 1 czerwca począwszy od 1952 r. inicjatorem 

tego święta była organizacja The International 

Union for Protection of Childhood, która za cel 

obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom z całego świata. 

 

 

 

 

NiezaleŜnie od daty, jest to okazja  

do organizowania specjalnych akcji, 

koncertów i zabaw w szkołach i instytucjach. 

Dla rodziców to okazja na spędzenie 

dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi, 

złoŜenia im Ŝyczeń z okazji Dnia Dziecka oraz 

obdarowania swoich pociech upominkami. 

Jednak najlepszym prezentem dla kaŜdego 

dziecka jest przede wszystkim miłość, troska  

i zainteresowanie ze strony jego rodziców4.  

                                                           

4
 http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_dziecka 
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Uroczystość Najświętszego 

Ciała 

i Krwi Pańskiej 

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej potocznie zwana takŜe Świętem Ciała  

i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej:  

BoŜe Ciało – w Kościele katolickim uroczystość 

liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, 

święto nakazane.  

 

 

 

 

 

Wierni szczególnie wspominają Ostatnią 

Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina  

w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego 

wydarzenia Kościół katolicki obchodzi takŜe  

w Wielki Czwartek, po Uroczystości Trójcy 

Świętej, wypadające zawsze 60 dni  

po Wielkanocy. 

 

 

            

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę 

uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w 

diecezji krakowskiej. W późnym 

średniowieczu i w renesansie największym 

sanktuarium kultu BoŜego Ciała w Polsce 

był poznański kościół BoŜego Ciała. W 

Polsce obchody uroczystości wiąŜą 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 

Ewangelii5. 

 

 

 

 

(Karolina Michalak kl. II G.) 

                                                           

5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C

4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Cia%C5%82a_

i_Krwi_Pa%C5%84skiej 
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MOJE HOBBY 

 

Moja przygoda z fotografią tak naprawdę rozpoczęła się w minione wakacje i trwa do dziś.  

Na początku jedynie niewinne wkroczenie w świat fotografii, w późniejszym okresie przerodziło 

się w ogromną pasję. Bardzo zainteresowało mnie to, w jaki sposób i na ile moŜliwości moŜna 

pokazać Ŝycie zwierząt czy ludzi, a takŜe róŜnorodność roślin w przyrodzie. Takie hobby potrafi  

w łatwy sposób pobudzić naszą wyobraźnię, a takŜe pomóc spojrzeć na świat innymi oczyma,  

a dokładniej jednym - w aparacie. W zdjęciach najpiękniejsze jest to, iŜ mogą przetrwać bardzo 

długo, a dla nas stać się pamiątką. Poza tym, takie zainteresowanie moŜna kontynuować  

w przyszłości, więc fotografia moŜe okazać się dla mnie schodkiem do kariery.  
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(Angelika Konieczna kl. II G.) 
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Przepisy 

 

Sałatka grecka 

 

Składniki:  

- sos sałatkowy grecki  

- oliwa z oliwek  

- oliwki (zielone lub czarne)  

- sałata lodowa 

- czerwona cebula  

- ser feta 

- 2 pomidory  

- 2 ogórki  

  

Sposób przygotowania:  

Wszystkie składniki sałatki kroimy, wrzucamy 

do miski i troszkę solimy.  

Sos przygotowujemy według przepisu na 

opakowaniu (mieszamy z oliwą). Sos wlewamy 

do sałatki, wszystko mieszamy i gotowe. 

 

 

Autorzy przepisów: 

Agata Zygmunt kl. II G. 

Kinga Kowalska kl. II G. 

 

Sałatka wiosenna 

 Składniki: 

 

- ser Feta 

- rzodkiewki 

- pomidory 

- szczypiorek 

- sałata lodowa 

- ogórek 

- sos koperkowy Winiary 

 

Przygotowanie: 

 

Na początku umyj warzywa. Później 

rzodkiewkę, pomidory, ogórka i ser Feta pokrój 

w średniej wielkości kostkę. Następnie połam 

liski sałaty lodowej i posiekaj drobno 

szczypiorek. Wszystko wsyp do miski i 

wymieszaj. Przygotuj sos koperkowy i polej nim 

warzywa. Sałatka gotowa. 

Smacznego! 
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Kolorowe  

kartki  

dla  

najmłodszej  

gromadki
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Dlaczego śniadanie jest waŜne? 

 

Pokarm dostarcza nam energii, którą 

zuŜywamy podczas pracy, zabawy, 

nauki, a nawet podczas snu. KaŜdego 

rana potrzebujemy nowej dawki energii. 

Otrzymujemy ją, zjadając poŜywne 

śniadanie.  

 

Na przykład: energia uzyskana  

po zjedzeniu jednego banana wystarczy 

na 10 minut biegu, 40 minut wysiłku 

umysłowego lub 90 minut drzemki6. 

 

 

                                                           

6
 Dobrowolska H., Dziabaszewski W., Konieczna A., 

Zdrajkowska M.,  Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja 

wczesnoszkolna w klasie 3,wydawnictwo WSiP, s. 26-

27. 

Rafał Witek 

Słaby Siłacz 

 

Jasiek Siłacz dzisiaj słaby.  

Na nic nie ma, biedak, siły: 

Biceps miękki jak u Ŝaby,  

Krok powolny, grzbiet pochyły. 

 

Najwyraźniej coś go dręczy –  

Z trudem dźwiga własną głowę. 

Ledwo ziewnie, juŜ się zmęczy  

i spojrzenie ma niezdrowe. 

 

- Co się stało? – To pytanie 

Dudni dzisiaj w całej klasie. 

- ZAPOMNIAŁEM ZJEŚĆ ŚNIADANIE! – 

Odpowiada smutno Jasiek. 
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Ogłaszamy konkursy:Ogłaszamy konkursy:Ogłaszamy konkursy:Ogłaszamy konkursy:    

    

W związku ze zbliŜającym się Dniem Dziecka nasza redakcja pragnie 

przypomnieć, Ŝe nauczyciele równieŜ byli dziećmi. Z tego powodu 

organizujemy konkurs pt.: 

„Rozpoznaj swojego nauczyciela”. 

Zdjęcia zostały ponumerowane. Zadanie polega na przypisaniu odpowiedniej 

cyfry do nazwiska nauczyciela. 

Rozwiązania prosimy przysyłać na adres naszej gazetki: 

e-mail: gazetka.prusy@gmail.com 

Wyniki konkursu ogłosimy 2 czerwca. Zapraszamy do zabawy. 

 

1.  2.  
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3.  

 

 

5.  

 

4.  

 

 

6.  
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7.  

 

 

9.  

 

 

 

8.  

 

 

10.  
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• p. Maria Hejna 

• p. Marcin Frąszczak 

• p. Renata Kalińska 

• p. Karolina Kozłowska 

• p. Magdalena Kraska-Dąbkiewicz 

• p. Małgorzata Nowacka  

• p. Beata Pacholska-Parzysz 

• p. Marta Ratajczak 

• p. GraŜyna Witkowska-Ryfa 

• p. Marzena Zięciak 
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Dziękujemy za lekturę! :) 

 

Jeśli chcesz być współtwórcą naszej gazetki,  

napisz do nas:

 

e-mail: gazetka.prusy@gmail.com

• Pochwal się swoją twórczością 

• Masz problem? Napisz do nas 

• Szansa dla młodych poetów 

 

Nasza redakcja mieści się w sali nr 8. 

 

CO W SZKOLE PISZCZY? 

Redakcja: Niepubliczne Gimnazjum  

im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach 

Opiekun: Karolina Kozłowska 

Redaktorzy: Angelika Konieczna, Kinga Kowalska, Karolina Michalak, 

Aleksandra Kasperkowiak 

e-mail: gazetka.prusy@gmail.com

 

 

 


