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Maj 

 
Maj jest piątym miesiącem w roku, ma 31 dni. Ten miesiąc jest środkiem wiosny, kwitną wtedy 

kwiaty, drzewa i krzewy, budzą się do życia owady. Maj jest uznawany przez wielu ludzi za 

najpiękniejszy miesiąc w roku. Nazwa miesiąca wywodzi się od bogini Mai, matki boga Merkurego. 

Jedna ze starych legend mówi, że Bóg Ojciec w maju stworzył świat. Natomiast według ludowej 

tradycji, środek miesiąca maja (od 12 do 15 maja) powinien być zimny, deszczowy a nawet mroźny 

(tzw. trzej ogrodnicy i zimna Zośka).  

Święta obchodzone w MAJU: 

1 Maj: Święto Pracy 

2 Maj: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

3 Maj: Święto Trzeciego Maja (konstytucji 3 maja), Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 

4 Maj: Dzień Strażaka 

5 Maj: Dzień Europy 

8 Maj: Dzień Bibliotekarzy 

15 Maj: Dzień Rodziny 

19 Maj: Dzień Dobrych Uczynków 

26 Maj: Dzień Matki 

31 Maj: Światowy Dzień bez Papierosa 

Przysłowia związane z majem: 

Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.  

Deszcz majowy, chleb gotowy.  

Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju.  

Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.  

W maju jak w gaju.  

Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.  

źródło: miesiące.pl 

       Opracowanie: Monika Jakubska 
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ŚWIĘTA MAJOWE  
 

 

ŚWIĘTO PRACY 
Święto pracy - jakie to święto? 

 
Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 

maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Święto Pracy było 

jednym z najważniejszych świąt w PRL-u.         

  

 
                            

Święto pracy - krótka historia  

Wniosek o ustanowienie 1 maja jako święto pracy, z prawem do dnia wolnego, był 

omawiany w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku. W czasach PRL organizowano 

tego dnia pochody pierwszomajowe, które miały upamiętniać ważne wydarzenia dla 

środowiska robotniczego. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe 

organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. 

  

 



4 

 

 

 

ŚWIĘTO FLAGI 
Święto flagi - jakie to święto? 

 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obchodzone 2maja. Polskie święto 

wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004.  Jest ono obchodzone między 

świętami 1 maja (Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). 2 maja nie 

jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień urlop. 

 

 

 

Święto flagi - krótka historia 
15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt zmiany 

ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Wybór 

tego dnia nie był przypadkowy – chodziło o wypełnienie wolnego dnia pomiędzy 

świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. 

 

 



5 

 

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Święto Konstytucji 3 maja - jakie to 

święto? 
Jest polskim świętem państwowym obchodzonym 3 maja w rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 1791r. Było ono ustanowione w 1919r. i ponownie w 1990r. Jest 

to dzień wolny od pracy. 3 maja 1791r. uchwalono drugą w kolejności konstytucję. 

Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w 

październiku 1788r. 

 

 

 

Święto Konstytucji 3 maja –  

krótka historia  
Uchwalenie Konstytucji 3 maja W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic 

Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy 

odważyli się obchodzić publicznie to święto byli karani. Po odzyskaniu 

niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto 

narodowe.  

 

Opracowanie: Julia Bukowiecka 
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                      Kącik naszych talentów 
„Twoje życie staje się lepsze,, 

gdy Ty stajesz się lepszym” 

Brian Tracy 

Wokalna kari era w musicalu Julii Kamińskiej z kl. 6a 

 
 

Jestem Julia i mam przyjemność po raz drugi opowiedzieć 

kilka słów o swoim zainteresowaniu do śpiewu, tańca i 

aktorstwie. Trzeci rok uczestniczę w 

cieszyńskim projekcie "Teatr na Dłoni", 

gdzie co roku tworzymy nowe spektakle 

musicalowe, które miasta mamy 

przyjemność grać w różnych miastach. W 

zeszłym roku mieliśmy wystąpić z 

musicalem " Zwycięscy 2" jednak 

pandemia pokrzyżowała nam plany i 

spektakl ten nie odbył się niestety. Przez 

ten czas nie odpoczywaliśmy tylko cały 

czas pracowaliśmy online. Od miesiąca 

gdy zrobiliśmy warsztaty w formie 

stacjonarnej i mamy nadzieję, że znowu w 

tym roku uda nam się wystąpić na deskach teatru. W musicalu 

rozwijamy swoje umiejętności aktorskie, taneczne oraz wokalne. 

Poza zajęciami musicalowymi, cały czas kształcę się wokalnie 

pod okiem doświadczonego muzyka jazzowego, który jest wspaniałym pedagogiem. 

Wszystkie te zajęcia pomimo dużego wysiłku dają mi bardzo dużą radość i spełnienie 

A poza tym dodaje mi odwagi i wiary w siebie. Kocham to co robię i mam nadzieję, 

że będzie tak zawsze.  

  
   

        Tekst i zdjęcia: Julia Kamińska 

Opracowanie: Monika Jakubska 
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Dział Sportowy  

 

10 CIEKAWOSTEK SPORTOWYCH 
 

1. 31 października 2002 roku, w ostatnim meczu sezonu piłkarskiej ligi Madagaskaru, AS 

Adema pokonał SO de l'Emyrne 149:0. 

2. Pierworodnie siatkówka nazywała się Minonette 

3. Polska łącznie zdobyła 67 złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich 

4. Za datę powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia 1891 r., a za jej twórcę – Jamesa 

Naismitha. 

5. Andrzej Huszcza zawodowo jeździł 33 lata na żużlu jest to rekord Polski. 

6. Rekord świata w skoku o tyczce wynosi 6,18 metra. 

7. Usain Bolt czyli lekkoatleta często nazywany najszybszym człowiekiem na świecie po 

zakończeniu kariery próbował sił w piłkarskiej drużynie  Central Coast Mariners lecz po 

krótkim czasie zrezygnował. 

8. .Początkowo w boksie nie używano rękawic oraz nie stosowano systemu rund i przerw więc 

zawodnicy walczyli do znokautowania przeciwnika. 

9. Rekordzistą w biegu na 100 metrów jest Usain Bolt i ustanowił on wynik 9,58 sekund. 

10. Rekordowe pchnięcie  kuli wynosi 23,12 m 

 

 
źródło: 

https://bit.ly/3eL5ATj,  https://bit.ly/3eLwHxE,  https://bit.ly/2RgXg5E,  https://bit.ly/3vAMNki,  https://bit.ly/3vEqPNB,  https://bit.ly/337bxVi 

https://bit.ly/333TCP5,  https://bit.ly/3taS8x9,   https://bit.ly/3vzu5d4,  https://bit.ly/3t9XqJi 

 
 

Opracowanie: Stanisław Iwanek 

https://bit.ly/3eL5ATj
https://bit.ly/3eLwHxE
https://bit.ly/2RgXg5E
https://bit.ly/3vAMNki
https://bit.ly/3vEqPNB
https://bit.ly/337bxVi
https://bit.ly/333TCP5
https://bit.ly/3taS8x9
https://bit.ly/3vzu5d4
https://bit.ly/3t9XqJi
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Okiem Czytelnika 

 

Biblioteka jest instytucją, która całym swoim 

istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem 

skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój 

zmysł twórczy… 

                                                       Autor: Jan Paweł II 

 

 

W dniu Bibliotekarza 8 maja co roku zapoczyna się przepiękna inicjatywa. Tydzień 

Bibliotek! W 2004 r. po raz pierwszy obchodzono wielki Tydzień Bibliotek! Tego 

rocznym hasłem tego święta jest: 

 

,,Znajdziesz mnie w bibliotece!’’ 

Hasło zachęca nas mimo mocnych obostrzeń z powodu Pandemii, do pobytu w 

bibliotekach stacjonarnie, ale także online. Hasło posiada również metaforyczne 

znaczenie. Niektórzy mogą interpretować bibliotekę jako wieczną oazę, do której 

mamy wstęp nawet w biedzie czy bogactwie. Miejsce schronienia, Nasz drugi DOM! 

 

CIEKAWOSTKA DNIA! 

Słowo Biblioteka wywodzi się z języka greckiego βιβλιοθήκη. Składa się z dwóch 

członów biblion – książka oraz thēkē – zbiornik.  

Pierwsze Biblioteki najprawdopodobniej istniały już w trzecim tysiącleciu p.n.e np. 

W Egipcie i w Chinach. 
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Z okazji święta w naszej nowej Bibliotece Miejskiej znajdziemy wiele 

atrakcji dla małych i dużych dzieci. Biblioteka Miejska 15 kwietnia 1946 

roku dosłownie ożyła! Mieściła się na ul. Dworcowej. Obiekt ten wiele 

razy zmieniał swoje położenie. Na przestrzeni lat mogliśmy ją znaleźć   

m. in. w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Kościuszki, w Szkole 

Podstawowej nr 2 przy ulicy Rybnickiej 3, w Domu Kultury przy ulicy 

Dolne Przedmieście 1, ponownie przy ulicy Dworcowej 7 oraz w lokalu 

Urzędu Miasta pod adresem Rynek 9. 

Ostatecznie, aż na 31lat osiadła na osiedlu Pawlikowskiego PU-13.  

Teraz możemy cieszyć się nowoczesną wielopiętrową biblioteką, którą 

można nam pozazdrościć. Nowy budynek Mieści się w Starym Młynie, 

który dawniej należał do rodziny noblisty w dziedzinie fizyki - Otto 

Sterna. Patronem Biblioteki został właśnie Otto Stern. Wchodząc do 

biblioteki przywita nas jego ogromna fotografia, która świadczy o 

przeszłości miejsca. 

To już 75 lat! Jak ten czas leci! 

 

Na samym końcu Samorząd Uczniowski pragnie podziękować Naszej 

niesamowitej Pani bibliotekarce Danusi, za cały trud włożony w prace 

nad kącikiem czytelnika i za miłość do książek. Gdyby nie Pani Danusia, 

nasza biblioteka szkolna nigdy by nie była taka sama. .  

Nie zapominamy również o Pani Justynie Gawlik, która również żyje książkami, 

dziękujemy za Pani serce włożone w bibliotekę . 
 

 

 

                                                                    

Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy  

z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską 
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Uczniowie polecają 
 

 „Książka „W głowie się nie mieści” Zuzanny Naczyńskiej 

opowiada o emocjach zamieszkujących w głowie głównej bohaterki Riley. 

Pracowały one w Centrali – głównym ośrodku kontrolnym w umyśle 

dziewczynki. Emocje bohaterki to: Radość, Smutna, Strach, Odraza i 

Gniew. Dzięki nim radzi sobie w kontakcie z ludźmi. Radość dbała o to, 

żeby Smutna nie podchodziła do panelu sterowniczego umysłu Riley. W 

Centrali znajdują się rury z różnymi kolorami kul, które są jej 

wspomnieniami. Poza Centralą, w Świecie Umysłu Riley znajduje się pięć 

wysp osobliwości: Wyspa Rodziny, Wyspa Szczerości, Wyspa Hokeja, 

Wyspa Przyjaźni i Wyspa Wygłupów. Pewnego dnia Smutna dostała się do 

panelu sterowniczego i stworzyła kilka niebieskich kul. Radość nie chciała, 

żeby trafiły one do rury, bo jak się tak stanie w głowie dziewczynki zostanie 

smutne wspomnienie. Przy ratowaniu wspomnień Riley, Radość i Smutna 

znalazły się na jednej z wysp osobliwości. Dzięki wspólnym spędzonym chwilom oraz wspólnych przygodach, 

emocje zrozumiały, że aby Riley była szczęśliwa, potrzebuje ich obu. Na podstawie tej książki został też 

nakręcony film”. 

 

Janina Kula - klasa 3a 

 

  

 

 

 

 

 

  „Książka pt. „Klifka” jest o małej foczce, która szukała mamy.  

 Zaczęło się tak. Mała foczka nie posłuchała się swojej mamy i 

bawiła się przy klifach, chociaż było tam bardzo niebezpiecznie. 

Zwierzątko uderzyło głową w wielki kamień i zrobiło sobie poważną 

ranę. Woda wyrzuciła ją na brzeg. Do foki przybiegło kudłate 

stworzenie, przytuliło się i polizało jej ranę. chwilę później przyszedł 

chłopiec o imieniu Ivan. Zadzwonił po specjalną służbę, która pomogła 

foce. była ona przebadana, a kiedy po ranie została tylko blizna, 

przeniesiono ją do dużego basenu. Były tam dwie inne foki: Rowek i 

Balbina. nie polubiły się, ale z czasem było lepiej. Ivan i kudłate 

stworzenie, czyli pies nazywający się Czarna, przychodzili do foki. 

Chłopiec nazwał ją Klifka. Kilka dni później zwierzę wypuszczono do 

morza. Miało one na grzbiecie nadajnik, dzięki któremu chłopiec wiedział gdzie płynie foka. Klifka 

bardzo chciała odnaleźć swoją mamę. Udało jej się to dzięki poznanemu przyjacielowi, grubej foce 

o imieniu Bolek. Mama Klifki poznała Ivana i Czarną. Cała piątka, czyli trzy foki, człowiek i pies, 

bardzo się zaprzyjaźnili i spotykali się jeszcze wielokrotnie. 

 Tę książka poleciłabym wszystkim miłośnikom zwierząt.” 

   

Janina Kula – klasa 3a 
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 „Książki „Encyklopedia Kosmosu” to książki 

edukacyjne. Można się dużo z niej dowiedzieć o kosmosie, 

planetach, gwiazdach itp. Dowiedziałam się jak wygląda 

gwiazda po wybuchu. Książka przedstawia gwiazdozbiory, 

planety i gwiazdy. Poznałam gwiazdozbiór niedźwiedzicy, 

najjaśniejszą gwiazdę , którą jest Gwiazda Polarna i różne p 
lanety. Na Jowiszu jest czerwona kropka, która jest wielką 

burzą. Nie tylko Saturn ma pierścienie, Jowisz, Neptun i Uran 

też je mają, jednak pierścienie Saturna są najbardziej 

widoczne. Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie 

Słonecznym. Nie wiadomo jeszcze wielu rzeczy o kosmosie.  

Książka mi się podobała, ponieważ dużo się z niej dowiedziałam ciekawych rzeczy o kosmosie”. 

 

 

Maja Kowal – klasa 3a 

 

 

 

Wiersz Michała Janusa z klasy VII a  

 

 Wiersz został umieszczony w Antologii Poezji Dziecięcej tom XVIII 

 

„Rozmowa z wirusem” 

 

 

Przejechałeś do nas z Chin, 

każdy witał Cię, kto żył. 

Jesteś bardzo towarzyski, 

pozarażać chcesz nas wszystkich. 

 

Tak nie lubię samotności,  

lubię, gdy jest dużo gości. 

Kocham wszystkich Was Polacy, 

w domu, w mieście oraz w pracy. 

 

A my Ciebie nie lubimy, 

odkażaczem cię zdusimy. 

Pora kończyć te wakacje,  

proszę zrozum nasze racje. 

 

W rękawiczkach i maseczkach, 

tutaj kończy się wycieczka. 

Choć gościnni są Polacy, 

tu nie znajdziesz żadnej pracy. 

 

Więc żegnamy Cię wylewnie,  

twoja sława niechaj zblednie. 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc MAJ 

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

 
Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

     1 
Dzień 
Pracy

 

2 
Dzień Flagi 

 

3 
Święto  
Konstytucji  
3 
maja

 

4 
Dzień 
Piekarza

 

5 
Dzień 
Europy

 

6 
Światowy  
Dzień 
Hasła

 

7 
Dzień 
Kosmosu

 

8 
Światowy 
Dzień 
Osła

 

9 
Dzień 
okulisty

 

10 
Światowy 
Dzień 
Tocznia

 

11 
Dzień 
Bez 
Śmiecenia 

 

12 
Międzynarodow
y 
Dzień 
Pielęgniarek

 

13 
Światowy 
Dzień 
Furaha

 

14 
Dzień 
Farmaceu
ty

 
 

15 
Święto 
Polskiej 
Muzyki i 
Plastyki

 

16 
Dzień 
Straży 
Granicznej 

 

17 
Światowy 
Dzień 
Pieczenia 

 

18 
Dzień 
Mostowca 

 

19 
Dzień  
Mycia 
Samochodów 

 

20 
Światowy Dzień 
Pszczół

 

21 
Dzień 
Kadeta

 

22 
Dzień 
Teścia

 
 

23 
Światowy 
Dzień 
Żółwia

 
24 
Dzień  
Ślimaka

 

25 
Dzień 
Ręcznika

 
 

26 
Dzień 
Samolotów z 
Papieru

 

27 
Dzień Samorządu 
Terytorialnego 

 

28 
Światowy 
Dzień 
Raka Krwi 

 

29 
Dzień 
Działacza 
Kultury 

 

30 
Światowy 
dzień soku 

 

31 
Dzień Bociana 
Białego 

 

      

 

Opracowanie: Zofia Goraus 

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zolwia
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zolwia
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zolwia
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zolwia
https://www.kalbi.pl/dzien-slimaka
https://www.kalbi.pl/dzien-slimaka
https://www.kalbi.pl/dzien-recznika
https://www.kalbi.pl/dzien-recznika
https://www.kalbi.pl/dzien-samolotow-z-papieru
https://www.kalbi.pl/dzien-samolotow-z-papieru
https://www.kalbi.pl/dzien-samolotow-z-papieru
https://www.kalbi.pl/dzien-samolotow-z-papieru
https://www.kalbi.pl/dzien-samorzadu-terytorialnego
https://www.kalbi.pl/dzien-samorzadu-terytorialnego
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-raka-krwi
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-raka-krwi
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-raka-krwi
https://www.kalbi.pl/dzien-dzialacza-kultury
https://www.kalbi.pl/dzien-dzialacza-kultury
https://www.kalbi.pl/dzien-dzialacza-kultury
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-soku
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-soku
https://www.kalbi.pl/dzien-bociana-bialego
https://www.kalbi.pl/dzien-bociana-bialego
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Przepisy dla każdego  
W miesiącu maju obchodzimy także bardzo ważne święto, a mianowicie ŚWIĘTO NASZYCH 

MAM. 

Nasza kulinarna propozycja to bezowe serduszka, z których ucieszy się na pewno każda mama. 

Bezowe serduszka 

 

Składniki: 

 4 białka 

 szczypta soli 

 8 łyżek cukru 

 łyżeczka soku z cytryny 

 łyżeczka mąki ziemniaczanej 

Wypełnienie: 250 ml kremówki, 450 g malin, listki melisy. 

Wykonanie: 

Białka ubić ze szczyptą soli i cukrem na gęstą pianę. Dodać sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną. 

Krótko zmiksować. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Pianę przełożyć do rękawa 

cukierniczego (można też użyć plastikowego woreczka z odciętym rogiem). Z piany wyciskać 

ciastka – najpierw kształt, który należy następnie wypełnić pianą i ponownie pianą obrysować 

kształt serca, tak by powstał rant ciastka. Wstawić do nagrzanego do 90 C piekarnika. Piec ok. 2 

godziny. Kremówkę ubić na sztywno. Bitą śmietaną napełnić bezy. Udekorować malinami i 

listkami melisy.  
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Droga Mamo! 

Dziękuję za każdy spędzony 

wspólnie z Tobą dzień, 

za pokazywanie mi świata, 

za uczenie bycia odważnym, 

wolnym i otwartym na innych. 

Kocham Cię za wszystko 

i na zawsze! 
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