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NR 6 

KWIECIEŃ 

ROK SZKOLNY 2017/2018 



Dlaczego obchodzimy  

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA -                                                                           

powrót do historii Polski 

 

      3 maja to Święto Konstytucji, obchodzone na pamiątkę uchwalenia 3 maja 

1791 roku w Rzeczpospolitej Konstytucji zatytułowanej Ustawa Rządowa. Była 

to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej) w pełni 

nowoczesna konstytucja, czyli najwyższy spisany akt prawny w państwie, który 

regulował najważniejsze kwestie państwowe: zmieniał działanie organów 

państwowych, przedstawiał prawa i obowiązki wszystkich mieszkańców 

Rzeczpospolitej.  

     W XVIII wieku narastały problemy wewnętrzne Polski. Należały do nich 

przede wszystkim słabość władzy króla oraz rosnące zagrożenie ze strony 

państw sąsiednich: Rosji, Austrii i Prus. Państwa te stały się potęgami 

europejskimi i zaczęły zagrażać Rzeczpospolitej - wpływały na wewnętrzne 

sprawy Polski zgodnie z własnymi interesami.  

      Próbą ratowania państwa było uchwalenie na obradach Sejmu na Zamku 

Królewskim w Warszawie w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Miała ona 

zreformować i wzmocnić ówczesne państwo polskie. Jej autorami byli: król 

Stanisław August Poniatowski (ostatni polski król), Ignacy Potocki (marszałek 

litewski) oraz Hugo Kołłątaj (polityk, pisarz), który dokonał ostatecznej jej 

redakcji.  

Najważniejsze założenia Konstytucji 3 maja: 

- wprowadziła trójpodział władzy w państwie na: ustawodawczą (ludzie wybrani 

przez cały naród uchwalali prawo - Sejm i Senat), wykonawczą (rządził król, 

jednak jego decyzje musiał zaakceptować Sejm) oraz sądowniczą (sądy 

wymierzały kary zgodnie z prawem); 

- zniosła wolną elekcję (wybieranie króla przez szlachtę), wprowadziła 

dziedziczenie władzy; 



- ograniczała przywileje szlachty, znosząc m.in. liberum veto –  mówiąc nie 

pozwalam każdy poseł, szlachcic mógł zablokować wprowadzenie jakiejkolwiek 

uchwały w państwie; 

- nadała więcej praw mieszczanom i chłopom; 

- wprowadziła wolność wyznania, pozostawiając katolicyzm religią panującą.  

      Ostatecznie nie wszystkie zapisane w Konstytucji 3 maja reformy udało się 

wprowadzić w życie i uchronić kraj przed wrogami. Rosja, Austria i Prusy 

zagarnęły ziemie Rzeczpospolitej, dokonując trzech rozbiorów Polski.   

      Po utracie niepodległości przez Polskę w 1795 roku, przez 123 lata niewoli 

Konstytucja 3 maja była dokumentem przypominającym Polakom o walce  

o niepodległość, symbolem dążeń narodu do wolności. Do tej ustawy 

odwoływali się także twórcy późniejszych konstytucji polskich w XX wieku. 

Obok chrztu Mieszka I jest ona jednym z najważniejszych aktów w dziejach 

Polski i Polaków. 

      W 1791 roku dzień 3 maja został uznany za Święto Konstytucji 3 maja. Po 

drugiej wojnie światowej ówczesna władza zakazała świętowanie tego dnia. 

Dopiero po zmianie ustroju w Polsce w 1990 roku dzień 3 maja obchodzony jest 

na nowo, jako NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI. 

 

    

     Jan Matejko Konstytucja 3 maja 

 Piotr Kowalski, kl.4e                                                                                                        



WROCŁAWSKA MŁODZIEŻ 

RECYTUJE WROCŁAWSKICH POETÓW 

 

 27 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski 

„Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów”. Wzięli w nim udział 

uczniowie z klas 4-7 i gimnazjum. Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: pani 

wicedyrektor Dorota Pawlak, pani wicedyrektor Violetta Kaczmarska, pani Ewa 

Orlińska oraz uczeń klasy IIIa Kacper Mkhoyan. Pierwsze miejsce zajął Jakub 

Merta (kl. IIIa) z wierszem pt. „List w sprawie polonistów” autorstwa Andrzeja 

Waligórskiego. Drugie miejsce otrzymał Piotr Glinicki (kl. IIIa), który recytował 

wiersz Jerzego Skoczylasa pt. „Bankomat song”. Trzecie miejsce zajęła Wiktoria 

Białek (kl. IIIc) z utworem Tadeusza Różewicza „Uczeń czarnoksiężnika”. 

W kategorii klas 4 – 6 zwyciężyła Aleksandra Wojtyra (kl. 5d) z wierszem 

„Pajacyk” Aleksandra Waligórskiego.  

Gratulujemy laureatom i trzymamy kciuki za reprezentację SP43 w następnym 

etapie! 

 

 

Piotr Glinicki, kl. IIIa 



 
 

Owoce sezonowe, takie jak truskawki, maliny czy porzeczki, są bardzo bogate 
w witaminy i minerały. Latem owoce są nie tylko najsmaczniejsze, ale 
i najzdrowsze.  Nie przegapmy więc okazji, by najeść się ich do syta, a przy okazji 
świetnie się pobawić, układając ciekawe kompozycje na talerzu. Można przecież 
jeść zdrowo, tworząc smakowicie wyglądające potrawy, wykorzystując przy tym 
własną wyobraźnię. 
Korzystajmy zatem z obfitości wiosny i nadchodzącego lata, zamieniając nasze 
talerze w piękne obrazy „namalowane” za pomocą owoców i warzyw. 
  

                                Agata Płazińska kl. 4e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W  dniu  05.04.2018r. odwiedził nas polski lekkoatleta Rafał Omelko. Trenuje on  już od 13 

lat i specjalizuje się w biegu na 400 metrów. Pan Rafał to wielokrotny medalista mistrzostw  

Europy i halowych mistrzostw Europy oraz brązowy medalista Uniwersjady.  

ROK IMPREZA KONKURENCJA POZYCJA 

2013 Superliga Drużynowych Mistrzostw Europy  Sztafeta 4x400 3 miejsce 

2014 Mistrzostwa Europy Sztafeta 4x400 3 miejsce 

2015 Halowe Mistrzostwa Europy Bieg na 400 
Sztafeta 4x400 

3 miejsce 
2 miejsce 

2015 Superliga Drużynowych Mistrzostw Europy  Sztafeta 4x400 3 miejsce 

2015 Uniwersjada Sztafeta 4x400 3 miejsce 

2016 Mistrzostwa Europy Sztafeta 4x400 2 miejsce 

2017 Halowe Mistrzostwa Europy Bieg na 400 
Sztafeta 4x400 

2 miejsce 
1 miejsce 

2017 Uniwersjada Bieg na 400 3 miejsce 

 

Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej, uczniowie i nauczyciele zadawali wiele ciekawych pytań. 

Na koniec spotkania pani dyrektor podziękowała sportowcowi za przybycie, a pani Jadzia – nauczyciel 

wychowania fizycznego -  umieściła autograf pana Rafała Omelki na tablicy przed salą gimnastyczną. 

    Agata Płazińska kl.4e 



Dzień Ziemi 

     Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem 

jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia 

Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem 

planety ludzi. 

     Idea Dnia Ziemi nie mogła przedostać się do Polski 

przez 20 lat, gdyż kraj znajdował się za żelazną 

kurtyną. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się 

w roku 1990. Dzięki przywróconej Polakom wolności 

organizacje pozarządowe promujące postawy 

ekologiczne mogły żywo włączyć się 

w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi. W Polsce bardziej popularna stała się 

data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała 

w marcu do udziału w imprezach plenerowych.  

    Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do 

organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu 

społeczeństwu, że należy dbać o nasze środowisko naturalne.  

 

Maja Lesisz, kl. 4e 

 



 


