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Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze 
wyparzy.

W numerze: Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 
Maja, Dzień Matki, Dzień Muzeów

Święta i rocznice majowe

8 maja - Dzień Bibliotekarza i 
Bibliotek

19 maja - Dzień Dobrych 
Uczynków

22 maja - Dzień Praw 
Zwierząt 1
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Majowe Święta 

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski, ponieważ przypadają w 
nim trzy bardzo ważne święta. Chodzi tutaj o Państwowe Święto Pracy, 
przypadające 1 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 
maja i Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Każdy z nas powinien 
wiedzieć, dlaczego te święta są obchodzone i jakie wydarzenia 
upamiętniają.

Święto Pracy to inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 
który przypada na dzień 1 maja.  Jest to dzień wolny od pracy i 
nauki. Świętem państwowym stał się w 1950 roku. Starszym pokoleniom 
1 maja może kojarzyć się z obowiązkowymi pochodami, organizowanymi 
przez władze komunistyczne. Dziś najczęściej celebruje się ten dzień 
poprzez odpoczynek od pracy i nauki.

Święto Flagi przypada 2 maja i jest obchodzone od 20 lutego 2004 roku, 
kiedy zostało uchwalone przez Sejm. Nie jest to jednak dzień wolny od 
pracy. Flaga jest jednym z naszych symboli narodowych. Ma biało-
czerwone barwy, które pochodzą od godła. Biały oznacza czystość, 
niewinność i dobro. Z kolei czerwony to waleczność, odwaga i krew 
przelana w obronie ojczyzny. 2 maja na budynkach wywieszane są flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, w celu okazania szacunku naszej ojczyźnie i 
wszystkim walczącym o nią.

Tekst: Jagoda Mucharska
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Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja zostało wprowadzone w 1791 
roku przez Sejm Wielki, w celu upamiętnienia uchwalenia Konstytucji, 
która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej. Została ona 
uchwalona, aby ratować upadającą ojczyznę po I rozbiorze, którego 
dokonały Rosja, Prusy i Austria. Konstytucja była najważniejszym 
dokumentem w państwie, regulowała prawo i wprowadzała wiele 
ważnych reform, czyli zmian w państwie. Była pierwszą konstytucją w 
Europie i drugą na świecie. 

W naszej szkole z okazji 231 rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 maja i 
Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, odbyła się uroczysta akademia, 
przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Marii Ordon-
Błaszkiewicz. Mieliśmy okazję zobaczyć występy uczniów, którzy 
zaprezentowali się w kostiumach wzorowanych na strojach z  XVIII 
wieku. Uroczystość uświetnił swoim występem chór szkolny, pod 
kierunkiem pani Marty Winnickiej. 

Tekst: Max Bartnicki, 
źródło: https://www.spturzno.pl/redir,index?tresc=316 

https://www.spturzno.pl/redir,index?tresc=316
https://www.spturzno.pl/redir,index?tresc=316
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Rocznice i inne święta 
majowe

26 maj - Dzień Matki
Święto to pochodzi ze 
starożytnej Grecji i Rzymu. 
Wtedy czczono Matki-Boginie, 
opiekujące się światem. 
Obecnie tego dnia dziękujemy 
mamie za jej miłość i troskę, 
wręczamy prezenty i staramy 
się umilić mamie jej święto.

8 maja 1945 – 
kapitulacja Niemiec, 
koniec II wojny 
światowej w 
Europie

1 maja 2004 – 
wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej

Tekst: Marjam Mortadi, Oliwia 
Zdrodowska
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Egzamin ósmoklasisty już 
za nami!

Maj to miesiąc szczególnie ważny dla naszych kolegów i 
koleżanek z klasy ósmej, ze względu na pisany przez nich 
egzamin. Odbywał się on w dniach 24-26 maja.  W tym roku 
przystąpiło do niego 46 uczniów naszej szkoły. 

Pierwszego dnia sprawdzili oni swoją wiedzę z języka 
polskiego, dzień później mieli okazję zaprezentować swoje 
umiejętności z matematyki, a ostatniego dnia z języka 
angielskiego. Na wyniki ich zmagań trzeba będzie jednak 
jeszcze poczekać, bowiem zostaną one podane dopiero 1 lipca. 

Trzymamy kciuki za naszych ósmoklasistów i życzymy im 
dostania się do wymarzonej szkoły. 



7

Krzyżówka

Poziomo
3. Obchodzi swoje święto 8 maja.
5. Ubrani w nie byli uczniowie podczas akademii.
7. Barwa narodowa, symbol walki i krwi przelanej za ojczyznę.
8. Przedmiot, z którego ósmoklasiści pisali egzamin 25 maja.
Pionowo
1. Polska barwa narodowa, symbol czystości.
2. Święto obchodzone 1 maja.
4. Uchwalono ją 3 maja 1791 roku.
6. Polska wstąpiła do niej 1 maja 2004 roku.
9. Uczucie, którym mama darzy swoje dziecko.
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Jakie święta obchodzimy w Polsce w te dni? 
Wpisz odpowiednią nazwę święta pod datą.

Rozwiąż rebus, a dowiesz się, w jakim mieście 
została uchwalona Konstytucja 3 Maja.


