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Święto Pracy (1 Maja) - międzynarodowe 

święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 co-
rocznie 1 maja. Święto wprowadziła w 1889 II 
Międzynarodówka, wyznaczając dzień obchodów 
w rocznicę wybuchu strajku robotników rzeźni 
miejskich w Chicago (USA) w dniu 1 maja 1886. 

Manifestacja brutalnie rozbita przez policję, spo-

wodowało wiele ofiar. Kolor przelanej krwi de-

monstrantów (czerwień), oraz nawiązanie do kolo-

ru najczęściej występującego w miejscu pracy ma-

nifestującej wtedy grupy zawodowej (również 

czerwień), dały pomysł do przyjęcia tego koloru, 

jako symbolu walki przeciw wyzyskowi robotni-

ków. Liczbę demonstrujących robotników w całym 

stanie Illinois policja oceniała w 1886 r. na ok. 

610.000 osób. 

W Polsce święto obchodzone było po raz 

pierwszy w 1890 r. W czasie PRL-u było jednym  

z ważniejszych świąt państwowych. Tego dnia od-

bywały się pochody pierwszomajowe. Po roku 

1989 podejmowano próby marginalizacji tego 

święta przez powiązane z rządem grupy kapitałowe 

i pracodawców. Mimo tego, manifestacje partii le-

wicowych i organizacji robotniczych - atakowane 

przez skrajną prawicę, są nadal organizowane każ-

dego 1 maja. 

Święto było i jest nadal obchodzone również 

w całej Europie. W Ameryce Północnej (USA  

i Kanada) święto pracy - Labour Day obchodzone 

jest corocznie w pierwszy poniedziałek września. 

W Niemczech, tradycyjnie w dzielnicy Kreuzberg 

w Berlinie, 1 maja jest dniem brutalnych starć po-

licji z grupami anarchistycznymi i młodzieży ze 

środowisk imigrantów. 
 

 
 

04 maja br. odbył się apel upamiętniający 

Konstytucję 3 Maja. Apel przygotowała klasa IIIb 

z wychowawczynią panią Anną Profaską. Apel 

opowiadał o losach Polaków i o konstytucji, był 

przeplatany wieloma piosenkami oraz wierszami 

z czasów konstytucyjnych.  

Opracował: Adrian Ciućko  
 

 
  

W dniach 18 i 19 maja nasi koledzy i ko-

leżanki z klas I i II pisali próbne testy gimnazjal-

ne. Pierwszego dnia czekał na nich ułożony przez 

naszych nauczycieli test humanistyczny, nato-

miast drugiego – matematyczno-przyrodniczy. 

Każdy z nich trwał 120 minut, tak jak prawdziwy 

test gimnazjalny. Dla klas I tematem przewodnim 

w teście humanistycznym była mitologia, nato-

miast dla klas II - czasy wielkich odkryć. Pierw-

sze klasy uważały test humanistyczny za dość 

prosty, jednak część matematyczno-przyrodnicza 

była już trudniejsza. Pytania zbierały materiał 

opracowany w czasie nauki w gimnazjum na 

przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. 

Nauczyciele sprawdzili już owe testy, a jego wy-

niki zostały wpisane do dzienników jako oceny ze 

sprawdzianu. Ciekawe, czy wyniki zbiorcze za-

dowoliły oczekiwania naszych nauczycieli. Mamy 

nadzieję, że tak! 

Opracował: Duryn 
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Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to 

Święto rodziny, celebrowane 6 stycznia. Japońscy 

chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca.  

5 maja, czyli w dniu chłopca przed swoimi domami 

Japończycy wywieszają zrobione z papieru karpie 

(zwane Koinobori albo Satsuki-Nobori). Karpie te 

symbolizują rodziców - ojciec to karp czarny, matka 

czerwony - niebieski karp symbolizuje syna, ilość 

karpi niebieskich wskazuje na liczbę potomków mę-

skich w danej rodzinie! Siła płynących pod prąd 

karpi kojarzona jest z chłopcami. Swoje święto  

w Turcji dzieci obchodzą 23 kwietnia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No i nadszedł ten oczekiwany przez wszyst-

kich dzień, kiedy swoje święto mieli wszyscy trze-

cioklasiści -  mowa o 9 czerwca. To właśnie w tym 

dniu spotkaliśmy się, ubrani w garnitury i piękne 

kreacje.  

Komers rozpoczęliśmy uroczyście tradycyj-

nym polonezem. Sam polonez przebiegł z należytym 

porządkiem. Nie było żadnych pomyłek i potknięć, 

więc po skończeniu wszyscy tańczący odetchnęli  

z ulgą, że się udało.  

Większość z nas praktycznie nie wychodziła 

z sali, cały czas się bawiąc. Do zabawy włączyli się 

także oczywiście nasi nauczyciele. Każdy mógł de-

dykować piosenki dla swoich wychowawców  

i oczywiście dla innych nauczycieli.  

Podziękować musimy wszystkim nauczycielom  

i rodzicom, którzy zaangażowali się w prace przy 

przygotowaniu balu. To po części dzięki Wam mógł 

on się odbyć. 
 

 

1 czerwca 2006r., już po raz piąty, z inicja-

tywy pani Moniki Orłowskiej-Przybyły odbyły się 

w naszym gimnazjum Szkolne Warsztaty Te-
atralne. Każda klasa zaprezentowała przedstawie-

nie nie przekraczające 10 minut. W tym roku mo-

tywem przewodnim była parodia.  

Jury oceniało opanowanie tekstu, pomysł, 

scenografię, kostiumy, muzykę oraz wyraz arty-

styczny. Wybór najlepszych przedstawień okazał 

się trudny, ponieważ klasy zaprezentowały na-

prawdę wysoki poziom. A oto wyniki: 

 

Złotą Maskę (już po raz trzeci) otrzymała klasa 
IIIa za przedstawienie pt. "Gotuj z Pascalem" 

 

Srebrną Maskę za przedstawienie pt. "M jak...." 

otrzymała klasa IIIe 

 

Brązowa Maska trafiła w ręce klasy I b, która 

przedstawiła parodię Harrego Pottera. 

 

Złotą Maskę Publiczności otrzymała klasa IIIe 

 

Natomiast Tęczową Maskę (dla najlepszego akto-

ra) wręczono Piotrowi Sładek z klasy II b 

 

  1 czerwca –  
Dzień Dziecka 
 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka Święto 

wszystkich dzieci na całym świecie. W Polsce  

i w innych krajach bałtyckich (np.: Czechy, Słowa-

cja, Rosja) obchodzone jest 1 czerwca od roku 

1952. Jego inicjatorem była organizacja zwana The 

International Union for Protection of Childhood, 

której celem była zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich kra-

jach świata święto obchodzone jest tego samego 

dnia. ONZ obchodzi swój Dzień Dziecka 20 listo-

pada w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 

Dziecka, w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka z roku 1989. 
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Jak wiecie rozpoczęły się piłkarskie Mistrzo-

stwa Świata w Niemczech 2006r. Chcemy zapoznać 

was z kilkoma ciekawostkami związanymi z tym 

wydarzeniem. 

 

Trofeum Mistrzostw Świata 
 

Złota Nike 
Pierwszym trofeum w historii Mistrzostw Świata 

była „Złota Nike” ufundowana w 1930 roku przez 

Julesa Rimeta. Wykonawcą tej statuetki był Francuz 

Abel Lafleur. Trofeum (wykonane ze złota) mierzy-

ło 30cm wysokości, ważyło 1,82kg i przedstawiało 

wyobrażenie uskrzydlonej starożytnej bogini zwy-

cięstwa (Nike). Od 1950 r. trofeum znane jest rów-

nież pod nazwą „Pucharu Julesa Rimeta” na cześć 

fundatora nagrody.  

Oryginalny puchar dość nietypowo przetrwał druga 

wojnę światową: jak mówi legenda, najwyższe pił-

karskie trofeum w czasie wojny ukryte było w pu-

dełku na buty pod łóżkiem teściowej włoskiego wi-

ceprezydenta FIFA Ottorina Barassiego. Natomiast 

w 1966r. przed finałem puchar został skradziony  

z wystawy w Londynie, odnalazł go w krzakach 

kundel o imieniu Pickles 
 

Ciekawostki 
Każde Mistrzostwa Świata mają w sobie coś nie-

zwykłego, to coś co odróżnia je od poprzednich - 

zawsze dzieje się coś ciekawego. Prezentujemy dla 

was zbiór ciekawostek dotyczących poprzednich 

XVII mundiali!  

• Pierwszą bramkę na Mistrzostwach Świata 

zdobył Lucien Laurent (Francja) w 1930 ro-

ku.  

• 1000 bramkę na Mistrzostwach Świata zdo-

był Rob Rensenbrink (Holandia) w 1978 ro-

ku.  

• Ostatnią bramkę na Mistrzostwach Świata 

zdobył Ronaldo (Brazylia) w 2002 roku.  

• Pierwszym zawodnikiem wyrzuconym z bo-

iska podczas mundialu był Peruwiańczyk 

Galindo w meczu Peru - Rumunia, w 1930 

roku.  

 

 

• Najszybciej wykluczonym zawodnikiem pod-

czas MŚ jest reprezentant Urugwaju - Jose Ba-

tista, który zmuszony był opuścić plac gry za-

ledwie po 56 sekundach spotkania.  

• Pierwszą bramkę samobójczą na mistrzostwach 

świata strzelił Meksykanin Manuel Rosas, pod-

czas spotkania z drużyną Chile.  

• Pierwszym zawodnikiem, który skompletował 

hat-tricka na mistrzostwach jest Guillermo Sta-

bil (reprezentant Argentyny).  

• Najwięcej bramek w jednym spotkaniu zdobył 

Oleg Salenko, reprezentant Rosji w meczu 

przeciwko Kamerununowi (6:1) strzelił pięć 

bramek.  

• Najmłodszym strzelcem bramki na mistrzo-

stwach świata był Pele. Brazylijczyk miał 

wówczas niespełna 18 lat.  

• Największe zwycięstwo odnieśli Węgrzy  

w 1982 roku pokonując Salwador 10:1.  

• Najwięcej bramek w jednym turnieju zdobyła 

Francja (23 bramki) w 1958 roku.  

• Najwięcej spotkań na mistrzostwach świata 

rozegrał Lotthar Matthaus (Niemcy), było ich 

25.  

• Indywidualnie najwięcej razy w finale grał Ca-

fu (trzy razy).  

• Najwięcej ludzi oglądało mecz finałowy na 

Maracanie w Rio de Janeiro, Urugwaj - Brazy-

lia - około 200 tysięcy osób.  

• Najpóźniej strzelonym golem była bramka 

zdobyta w 119 minucie David Platt'a (Anglia) 

w meczu przeciwko Belgii. 

• Pierwszym bramkarzem wyrzuconym z boiska 

podczas mundialu był Włoch - Pagliuca w me-

czu przeciwko Norwegii.  

 

Najszybsze gole na Mistrzostwach Świata: 
 

• 12 sekunda - Hakan Sükür (Turcja)  

• 20 sekunda - Vaclav Masek (Czechosło-

wacja)  

• 25 sekunda - Ernst Lehner (Niemcy)  

• 27 sekunda - Bryan Robson (Anglia 
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BARAN (21.III – 20.IV)  

W pracy i finansach będziesz odczuwać napięcia, 

nie będzie to zbyt łatwy miesiąc. Wraz z wejściem 

Marsa do znaku Lwa otworzą się przed Tobą no-

we lepsze perspektywy. 

BYK (21.IV – 21.V)  

Planetarna aura gwarantuje Ci doskonały nastrój, 

świetne samopoczucie, a przy tym korzystnie 

wpłynie na Twój wizerunek.  

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)  

Wenus jest w Byku, po 25 w Bliźniętach. Ten 

miesiąc to Twój dobry okres astrologiczny. Bę-

dziesz mógł teraz wiele dobrego dokonać zarówno 

w zawodowej jak i w finansowej sferze życia. 

RAK (22.VI – 22.VII)  

Jeśli możesz, to postaraj się ważne decyzje życio-

we podejmować po swoich urodzinach. Możesz 

przymierzać się do dalekich planów mogących 

regulować Twoją przyszłość zawodową i finan-

sową.  

LEW (23.VII – 22.VIII)  

Ogarnie Cię wielka potrzeba rozwoju, ekspansji 

lub zdobyczy w różnych dziedzinach życia. Bez-

graniczne zaufanie do świata, który jak sądzisz 

sprzyja Twoim zamiarom sprawi, że zaryzykujesz 

i zagrasz o najwyższe stawki.  

PANNA (23.VIII – 22.IX)  

Pracowitość jest mocną stroną Twojego charakte-

ru, jednak w tym miesiącu poświęć więcej czasu 

na pracę i na modyfikację dla spraw finansowych. 

Postaraj się ograniczyć kontakty z otoczeniem  

i jeśli to możliwe wycisz się. W przeciwnym razie 

usłyszysz gorzkie i krytyczne słowa pod swoim 

adresem i to zupełnie w najmniej odpowiednim 

momencie i od osób, od których byś się tego  

w ogóle nie spodziewała. 

WAGA (23.IX – 23.X)  

Nieraz może towarzyszyć Ci uczucie, że sprawy, 

na których Ci zależy, wymykają się spod Twojej 

kontroli. Mogą wystąpić opóźnienia, drobne prze-

szkody albo pojawią się przed Tobą inne zadania.  

SKORPION (24.X – 22.XI)  

Zbuntowane Skorpiony będą się teraz bardzo mę-

czyć. Większość ważnych decyzji zostanie podjęta 

za Waszymi plecami, w dodatku przez osoby, od 

których jesteście zależni finansowo i prawnie. 

Najlepiej przyjąć to jednak z pokorą.  

STRZELEC (23.XI – 21.XII)  

Trudno będzie Ci rozwinąć teraz skrzydła oraz 

zrealizować ambitniejsze cele. Wiele czasu i ener-

gii będziesz musiał poświecić sprawom, które 

uważasz za podrzędne, mało ważne bądź zajmiesz 

się takimi sprawami, którymi nie lubisz się zaj-

mować.  

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)  

Do wszystkich swoich zobowiązań partnerskich 

będziesz podchodzić bardzo rzetelnie. Planety 

stworzą korzystną okazje do zaprezentowania 

Twoich talentów organizacyjnych i pozwolą zna-

leźć niekonwencjonalne rozwiązania dla istnieją-

cych problemów.  

WODNIK (21.I – 20.II)  

Masz doskonałą aurę gwiazd zarówno jeśli chodzi 

o sprawy zawodowe jak i finansowe, wiele rzeczy 

może Ci się udać zwłaszcza do 22 czerwca. Za 

sprawą Planet staniesz się bardziej zorganizowany 

i zdyscyplinowany, co może być rezultatem pod-

jęcia nowej, ważnej dla Ciebie pracy. 

RYBY (21.II – 20.III) 

 Napięcia, jakie w tym miesiącu zaznaczą się mię-

dzy planetami, mogą się niekorzystnie odbić na 

Twoim zdrowiu. Możesz czuć się napięta, roz-

drażniona  nadmiarem  uciążliwych spraw. 
 


