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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 7/2018    wydanie siódme – majowe przemyślenia 

 
 

 

 

 

 
 

Witajcie Kochani Uczniowie !!! 
 

 

Nadchodzi jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku – maj. 

Przyroda obudziła się już do życia i zachwyca nas swym 

bogactwem i pięknem. Jest ciepło, słonecznie i kolorowo. Dużo 

czasu spędzamy na łonie natury. Maj to również ważne dla 

Polaków święta. Przeczytajcie o nich w tym wydaniu gazetki 

szkolnej. Na pewno będziecie wiedzieli więcej. Zapraszam do 

lektury.  
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Kartki z kalendarza 
Maj to wiele dni świątecznych – ważnych 

dla każdego Polaka.  
Czy wszystkie znacie? 

Przeczytajcie. 

 

 

 

1 maja 2018 

Święto Pracy 

Rocznica wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej 

 

2 maja 2018  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 

3 maja 2018  

Święto Konstytucji 3 Maja 

 

8 maja 2018 

Narodowy Dzień Zwycięstwa – 
zakończenie II wojny światowej 

 

26 maja 2018 

Dzień Mamy 

 

31 maja 2018 

Boże Ciało 
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Kto Ty jesteś? 

 Polak mały. 

Jak znak Twój? 

 Orzeł Biały. 

Gdzie Ty mieszkasz? 

 Między swemi. 

W jakim kraju? 

 W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

 Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 

 Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

 Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

 W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej? 

 Wdzięczne dziecię. 

Coś jej winien? 

 Oddać życie. 
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1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – został 
wybrany jako święto przez kongres obradujący w Paryżu w 1890 roku. 

Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago  

(w Stanach Zjednoczonych), w 1886 roku, kiedy to domagano się 8 – 
godzinnego dnia pracy. 

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. 

1 maja obchodzony jako Święto Pracy jest także katolickim Świętem 
Józefa Rzemieślnika. Proklamował je papież Pius XII 1 maja 1955 roku. 
Nadał w ten sposób religijne znaczenie obchodzonemu od 1890 roku 
świeckiemu Świętu Pracy. W tym dniu Kościół w sposób szczególny 
pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości 

chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych. 

 

Od 1 maja 2004 roku, Polska jest członkiem Unii Europejskiej (związku 
28 europejskich państw, który powstał 1 listopada 1993 roku). 
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy 

ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 

1 maja(zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego 

samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień 

urlop, ze względu na to, że ta data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy 

dwoma dniami wolnymi od pracy. 

Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich 

Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na 

Reichstagu w Berlinie. 

Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych 

krajach, m.in. w Stanach 

Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, 

na Litwie, Ukrainie i w Chinach. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Armia_Wojska_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa


6 | S t r o n a  
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Ciekawostki 

Flaga a bandera 

Istnieją dwa rodzaje polskiej flagi państwowej. Pierwsza, to znany wszystkim biało-
czerwony prostokąt. Druga to flaga z godłem RP na białym pasie. Zgodnie z 

obowiązującą ustawą, tej drugiej wersji mogą używać tylko oficjalne 
przedstawicielstwa kraju za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów, 

oraz polskie statki morskie jako banderę. 

 

Jak eksponować flagę? 

Symbol  narodowy należy otaczać czcią i szacunkiem. Flagi zwykle pojawiają się na 
budynkach z okazji uroczystości państwowych. Mniej osób wie, że możemy też 
użyć symboli narodowych dla uczczenia ważnych wydarzeń w życiu prywatnym. 
Wywieszana flaga powinna być czysta i wyprasowana. Nie wolno dopuścić, by 

materiał był brudny, podarty, postrzępiony, spłowiały lub pomazany. Podnosząc 
flagę należy pamiętać, by umieścić ją na szczycie masztu. Nie powinna dotykać 
podłoża, ani być zamoczona w wodzie. Rzeczą oczywistą jest, że zawsze trzeba 

sprawdzić, czy kolejność barw jest właściwa, czyli biały na górze, czerwony na dole. 

Starannie umocowana flaga nie powinna ulec zerwaniu. Jeżeli owinie się wokół 
masztu, trzeba ją rozplątać. Dla kibiców sportowych bardziej zaskakująca może być 

zasada, że za niegodne symbolu narodowego uznaje się także umieszczanie na 
fladze czy godle jakichkolwiek napisów, rysunków, czy obrazków. Co więcej na 

drzewcu nie wolno umieszczać dekoracji, ani znaków reklamowych. 
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JAK SIĘ ZACHOWAĆ, GDY FLAGA JEST ZNISZCZONA? 

Jeżeli flaga uległa uszkodzeniu lub odbarwieniu, powinna zostać zniszczona w 
sposób godny. Za destrukcję z zachowaniem szacunku uznaje się rozdzielenie barw 
i spalenie. Obywatele Polski nie powinni dopuścić do sytuacji, gdzie flaga, nawet ta 

papierowa, była porzucona na ulicy, czy wyrzucona na śmietnik. 

CZY MOŻNA ROBIĆ KUBKI Z FLAGĄ? 

W ustawie zapisano, że symbole RP nie mogą być umieszczane na przedmiotach 
przeznaczonych do sprzedaży, lecz dozwolone jest ich umieszczanie w „formie 

stylizowanej lub artystycznie przetworzonej”, ale tak, by flagi lub godła nie 
ośmieszano. Wynika z tego fakt, że nie umieszcza się ich na przedmiotach 

jednorazowego użytku, np. chusteczkach, czy serwetkach. Jeżeli ktoś nosi na 
ubraniu jakiś symbol państwowy, to uszanowanie go polega na godnym 

zachowaniu. 

 

JAK UPORZĄDKOWAĆ KILKA FLAG? 

Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim szacunkiem, jakiego 
oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych. Wywieszając 
flagi kilku państw i organizacji trzeba zadbać o to, by każda miała swój drzewiec, tej 
samej wysokości. Flaga Polski w kraju powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, 

zgodnie z zasadami heraldyki. 
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Co roku na placu Zamkowym w Warszawie odbywają się uroczystości na 
pamiątkę rocznicy uchwalenia 3 maja 1791 roku, pierwszej w Polsce i w 
Europie konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 

Maja. Na uroczystości tej nie może zabraknąć pieśni „Witaj majowa 
jutrzenko”, opiewającej radość Polaków, którzy uwierzyli, że Konstytucja 
3 Maja może uratować ojczyznę przed całkowitą utratą niepodległości. 

Miejscem tego pamiętnego dla Polaków wydarzenia był Zamek 
Królewski w Warszawie. 

Pomimo próby reform Polska straciła swą niepodległość na 123 lata. Nie 
znaczy to, że starania polskich patriotów poszły na marne. Uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja było bardzo ważnym wydarzeniem na drodze do 

wolności. 

 
Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 

maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i 
ponownie w 1990. 

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
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Mazurek 3 Maja 

Witaj, majowa jutrzenko 

 

Witaj, majowa jutrzenko, 

świeć naszej polskiej krainie, 

uczcimy ciebie piosenką, 

która w całej Polsce słynie. 

 

Witaj Maj, Trzeci Maj, 

U Polaków błogi raj! 

Nierząd braci naszych cisnął, 

gnuśność w ręku króla spała, 

a wtem Trzeci Maj zabłysnął 

i nasza Polska powstała. 

Witaj Maj, Trzeci Maj, 

U Polaków błogi raj! 

 

W piersiach rozpacz uwięziona 

w listopadzie wstrząsła serce, 

wstaje Polska z grobu łona, 

pierzchają dumni morderce. 

Witaj Maj, Trzeci Maj, 

U Polaków błogi raj! 

 

gnuśność – lenistwo 

z grobu łona – z wnętrza 

pierzchają - uciekają 
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Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: flaga, godło i hymn 

narodowy. 

Najstarszym symbolem jest godło, którego używano już w XIII wieku, a sto 
lat później stało się oficjalnym herbem polski. Po odzyskaniu niepodległości w 
1918 roku sejm zatwierdził wizerunek orła jako herb niepodległej Polski. 

Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów: białego na górze i 
czerwonego na dole. Te kolory jako barwy narodowe ustanowiono w 1831 roku, ale 
już kilkadziesiąt lat wcześniej, podczas obchodów Konstytucji 3 Maja, noszono 
białe i czerwone stroje i szarfy jako symbol wierności ojczyźnie. 

Hymnem Polski jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Polskie symbole narodowe pozwalały przetrwać narodowi polskiemu trudne 
chwile: zabory i wojny. Teraz są symbolami niepodległego państwa. 2 maja 
obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu na naszych 
domach powinny być wywieszone flagi. Czasami flagę wiesza się pionowo i wtedy 
należy pamiętać, że biała strona flagi musi być umieszczona po stronie lewej. Na 
lotniskach, portach, na statkach używamy flag, które mają na białym prostokącie 
dodatkowo umieszczone godło Polski: białego orła na czerwonym tle. Miejscami, 
gdzie zawsze wisi flaga, są siedziby władz państwowych: Sejmu, Prezydenta, 
ambasad. Czasami, np. w dniu święta Unii Europejskiej ( 9 maja), obok flagi 
polskiej jest wywieszona także flaga unijna. 
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Aby państwo i jego obywatele mogli prawidłowo funkcjonować, 
potrzebne są główne zasady działania, które określa Konstytucja: 
„Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę 
sądowniczą sądy i trybunały”. 

 

Władzą ustawodawczą, czyli taką, która tworzy ustawy, jest parlament. 
Parlament składa się z dwóch izb: Sejmu i Senatu. 

Władzę wykonawczą, czyli taką, która wykonuje ustawy i zarządza 
państwem, stanowią Prezydent oraz Rada Ministrów, czyli rząd. 

Prezydent jest najważniejszym przedstawicielem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży 
niezależności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i 
niepodzielności jego terytorium. Jest wybierany przez naród w wyborach 
powszechnych na 5 lat. 

Władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Wydają one wyroki w 
imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedzibą najważniejszych organów władzy Rzeczypospolitej 
Polskiej jest Warszawa. 
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Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości ( 11 listopada 1918 roku). 

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. 

Oznaczało to dla Polaków koniec okupowania przez zaborców 

terytorium ich ojczyzny oraz możliwość decydowania o swoim życiu i 

przyszłości Polski. 

Obecnie niepodległość Polski to dla Polaków: 

 Życie w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju 

 Możliwość decydowania o sobie samym 

 Prawo do wyboru władz państwowych 

 Wspólna praca na rzecz rozwoju Polski 

 Wpływanie na przyszłość swojej ojczyzny 

 Pamięć o bohaterach narodowych, dzięki którym możemy cieszyć 

się niepodległością 

 

18 maja 2018 roku w związku ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę 

niepodległości, odbędzie się Wojewódzka Gala Integracyjno – 

Patriotyczno – Kulturalna, dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz 

mieszkańców województwa lubelskiego i miasta Lublina, na obiektach i 

terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26, przy ulicy Bronowickiej 

21 w Lublinie. 
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Takie życzenia napisali uczniowie dla swojej 
Ojczyzny 

 

Kochana Polsko z okazji Twojej 100 – tnej rocznicy odzyskania 

niepodległości, życzę Ci wszystkiego co najlepsze! Ale nie tylko Tobie 

życzę, lecz także nam – Polakom: abyś była dumna z tego kim 

jesteśmy. Abyśmy pamiętali o Polakach i Polkach, którzy kiedyś żyli w 

wielkim cierpieniu i niewoli. Oni wiedzieli dla kogo to robią – dla nas – 

następnych pokoleń! 

Haver 

 

Ojczyzno! 

Życzę Ci dużo spokoju, ciepła i dobroci. By wszyscy byli dla siebie 

dobrzy, życzliwi i dbający o innych! 

Michał 

 

 

Mojej Ojczyźnie – Polsce – życzę, aby zawsze panował u niej pokój. Również 
życzę Polsce, by  wszyscy Polacy byli szczęśliwi. 

Miłosz 

 

 

Ojczyzno  - życzę Ci dużo wolności i żeby ludziom dobrze się żyło i 
żeby nie było wojny. 

Bartosz 

 

Droga Ojczyzno! 

Życzę Ci byś zawsze była piękna silna i dumna. Byś mądrze się 

rozwijała, a Twoi synowie i córki byli sławni na cały świat. 

Maciej 
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Na koniec zapraszam Was – moi drodzy uczniowie 
do pracy. Oto dwa zadania. 

Kto się wykaże sprytem i pracowitością i je rozwiąże? 

Drugie zadanie to praca konkursowa!!! 
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A oto zadanie konkursowe – pokoloruj obrazek według 

kodu. Poproś osobę dorosłą o powiększenie ilustracji na 

xero! 

 

Uwaga!!! 

Nadal zapraszamy wszystkich do układania życzeń dla Polski, z okazji 100 – lecia 

odzyskania niepodległości. Wasze prace umieścimy w jednym  z jesiennych wydań 

gazetki. Dla wytrwałych przewidziane są nagrody! 
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je 

dostarczy. Pamiętajcie, aby prace 
były podpisane oraz podajcie klasę, 

do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć na 
stronie internetowej naszej szkoły. 

 
www.bronowicka.zs4.lublin.eu/gazetka-

szkolna 
 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: „Gra w kolory 

podręcznik cz.4”, „Co się zdarzyło 100 lat 

temu?” K. Wiśniewski, J. Myjak 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk 

 

Dziękujemy Michałowi Kowalczykowi – Szponar za ilustracje do gazetki oraz 

uczniom za napisane życzenia dla Ojczyzny, a także paniom: M.Szych i 

I.Bielak i ich uczniom i uczennicom za wykonany plakat o Ojczyźnie. Możecie 

się spodziewać nagród! 

 

Witaj maj !!! 
 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka 

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin 

tel. 81 746 14 07 

fax. 81 746 14 07 wew.111 

mail: poczta@zs4.lublin.eu 

http://www.bronowicka.zs4.lublin.eu/gazetka-szkolna
http://www.bronowicka.zs4.lublin.eu/gazetka-szkolna
mailto:poczta@zs4.lublin.eu

