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Kawiarenka teatralna

Dnia 23 maja w naszej
szkole odbył się apel.
Uczniowie klasy 2c oraz
uczennice z klas 2b i 1b
przygotowali spektakl pod
tytułem ,, Kawiarnia
teatralna". Opiekunami były
panie Anna Miazga, Renata
Sykuła i Małgorzata Stalęga.
W kawiarni spotkali się
bliscy przyjaciele Jana
Pawła II : pani Hania (
Karolina Ałdaś), pani Anna (
Julia Duliasz ) oraz pan
Andrzej ( Adrian
Wójcik).Przyjaciele
wspominali patrona jako
młodzieńca oraz już
dorosłego człowieka. Nasz
patron był człowiekiem

humoru, ale z zasadami.
Nigdy nie pozwalał ściągać,
był nazywany przez
studentów ,, Wujkiem", a
przez kolegów ,, Lolkiem" .
Również wspomnieliśmy o
,, Barce" -pieśni Karola
Wojtyły, którą zawsze nosił
w sercu. W kawiarni były
podane kremówki- ulubione
ciasto papieża. Całość
spektaklu bardzo spodobała
się uczniom, o czym mówiły
gromkie brawa. 

                                             
                                       
 Julia Duliasz
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W Wojciechowie uczniów kują

11 maja uczniowie z naszej szkoły mieli okazję spędzić niezapomniane
chwile w Wojciechowie. Podróż rozpoczęła się od wizyty w kuźni z
wieloletnią tradycją. Warto dodać, iż aktualnym właścicielem jest pan
Czerniec, który przejął rodzinny biznes po swoim ojcu. Młodzież brała udział
w ''żywej'' lekcji kowalstwa, na której dowiedzieliśmy się wiele ciekawych
rzeczy o powstawaniu metalowych wyrobów oraz wcześniejszych
zadaniach kowali. Niektórzy ze zgromadzonych mieli możliwość pomagać
kowalowi przy dokończeniu żelaznych dekoracji. Następną atrakcją był
wyjazd do Minizoo, które mieści się niedaleko kuźni. Na farmie zwierząt
uczniowie otrzymali odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące różnych
gatunków zwierząt. Pani przewodnik pozwoliła również nakarmić niektóre
zwierzęta. Był to ogromny plus, ponieważ dzięki temu w pewien sposób
uczestniczyliśmy w życiu podopiecznych Zoo. Zwieńczeniem wycieczki
były aktywne zabawy w parku rozrywki oraz ognisko z przepysznymi
kiełbaskami. Śmiało można powiedzieć, że wszyscy wrócili zadowoleni do
Puław. Na pewno uczniowie długą będą wspominać ten dzień. 
                                                              
                                                                            Ola Ałdaś
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1 Maja Konstytucja

1 maja, czyli Święto Pracy obecnie jest tylko okazją do dodatkowego
odpoczynku. Nie ma już obowiązkowych pochodów dla uczczenia
wydarzeń, które skutkowały wprowadzeniem 8-godzinnego dnia pracy. 
W Polsce jest świętem państwowym od 1950 r.
Święto Pracy obchodzimy corocznie od 1 maja 1890 r. Upamiętnia strajk z
pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago, który był częścią ogólnokrajowej
kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Do wydarzeń
doprowadziły fatalne warunki pracy, niskie płace i praca do 12 godzin na
dobę. Opór robotników skierował się przeciwko właścicielowi firmy
McCormick Harvester Co. Wszystko przez plany modernizacji zakładu,
która pociągnęłaby zwolnienia wielu pracowników. Początkowo w wyniku
strajku właściciel firmy wprowadził pewne ustępstwa, ale nie trwały one
długo- zaraz po wydarzeniach zwolnił wszystkich pracowników. Wkrótce po
tym zatrudnił nowych, których chroniła grupa ochroniarzy. Działacze
związkowi szybko przeszli do ofensywy. Na początku były pokojowe
demonstracje, w których wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy robotników. Jej
celem było wywalczenie 8-godzinnego dnia pracy. Potem jednak doszło do
bójki między nowymi robotnikami a demonstrantami oraz policjantami. Bunt
trwał kilka dni i trudno określić ostateczną liczbę ofiar. Wydarzenie to znane
jest jako Haymarket Riot.
Polskie Święto Pracy
Na ziemiach polskich pierwsze obchody odbyły się w 1890 r.,
niejednokrotnie wbrew woli zaborców. Masowe demonstracje, pochody oraz
starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także wspierającymi je
nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce podczas rewolucji 1905 r. na
ziemiach pod zaboremrosyjskim. Po II wojnie rząd komunistyczny nadał
dniu 1 maja status święta państwowego wolnego od pracy i stan ten trwa do
dzisiaj. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe.

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w
Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych z 1787 r. i próbą radykalnego uzdrowienia państwa 
i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją
była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Autorami Konstytucji 3
Maja byli : król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj,
któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. Konstytucja 3 maja 1791r.
dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego
Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm
Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", konstytucja wprowadzała w
Rzeczpospolitej wolności wyznania, jednak religią panującą pozostawał
katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące
elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, likwidacji uległa
odrębność urzędów Polski i Litwy. Zniesiono liberum veto wolne elekcje,
konfederacje. Głową rządu stawał się król - jego decyzje, by weszły w życie,
wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed
sejmem. Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Jeżeli zaś chodzi o szlachtę,
ustawa rządowa gwarantowała "stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody,
wolności, oraz pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym". Jak każde
wielkie wydarzenie, Konstytucję Trzeciego Maja hucznie obchodzono.
Stulecie uchwalenia Konstytucji uświęcone zostało licznymi obchodami w
Galicji; w Warszawie pod zaborem rosyjskim i w zaborze pruskim nie mogło
być należycie uczczone. Duże znaczenie miała ekspozycja we Lwowie w
1891 r. jednego z ostatnich wielkich dzieł Jana Matejki – Konstytucja 3 Maja,
które artysta przeznaczył dla Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w
przyszłej niepodległej Rzeczypospolitej. 125 rocznica Konstytucji wypadła w
czasie pierwszej wojny światowej, w 1916 r., gdy Warszawa i Królestwo
Polskie znajdowały się już pod okupacją niemiecka, umożliwiającą
nawiązanie do niepodległej tradycji Rzeczypospolitej. Odzyskanie
niepodległości stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem
szczególnej wagi – 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił uznanie dnia 3 Maja za
święto państwowe. W okresie międzywojennym uroczystości trzeciomajowe
odbywały się w Krzeszowicach. Niestety, po zakończeniu drugiej wojnie
światowej okazało się niemożliwe utrzymanie trzeciego maja jako święta
państwowego obok Święta Pracy obchodzonego pierwszego maja.
Przywrócenie święta 3 Maja nastąpiło dopiero 6 kwietnia 1990 r.
W dniu dzisiejszym 3 maja zajmuje drugie miejsce zaraz po 11 listopada.
Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania
reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele
wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.

                                                                      M. Wiak
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Dzień Flagi

Dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku
obchodzone między państwowymi 1 maja zwanym Świętem Pracy i 3 maja
Świętem Narodowym. 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu
Polaków bierze w tym czasie urlop, gdyż ta data jest jedyną w kalendarzu
występującą pomiędzy tymi dwoma dniami wolnymi od pracy. Główną rolą
tego dnia jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z
ważniejszych elementów tożsamości narodowej. Dzień flagi jest jednym z
najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno je się
propagować i jak najwięcej o nim mówić. Przecież w każdym z nas bije
biało-czerwone serce.

BEZPIECZNE WAKACJE 

Okres wakacji – to czas na który czekają nie tylko dzieci ale i również
dorośli. Warto wiedzieć jak bezpiecznie je spędzić. Każdy z niecierpliwością
czeka kiedy nadejdzie ta chwila. Niestety nie wszystkie miejsca w których
dzieci się bawią są bezpiecznym miejscem do zabawy i spędzania wolnego
czasu. Rodzice nie zawsze są w stanie skontrolować, jak poza domem ich
pociechy korzystają z wolnego czasu. Dzieci oraz młodzież podczas zabaw
zapominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jak
zachować bezpieczeństwo na drodze: bardzo ważną i istotną sprawą jest
zaopatrzenie w elementy odblaskowe widoczne z dużej odległości, co daje
kierowcy samochodu czas na odpowiednie wyminięcie pieszego i
zmniejszenie prędkości. 

Przechodząc przez ulicę lub jezdnię za każdym razem narażone są na
niebezpieczeństwo.Bawiąc się nawet w pobliżu ulicy zapominają o
wszystkim; jeśli grają w piłkę i chcą ją odzyskać, przebiegają na drugą
stronę jezdni nie zważając na nic.
 Do najczęstszych przyczyn wypadków należą:
- spontaniczne nagłe wtargnięcie na jezdnię;
- brak opieki nad dzieckiem, które znajduje się na drodze;
- zabawy na ulicach i poboczach drogach;
- oraz wyjścia zza stojących pojazdów np. przystanków autobusowych.
Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:
Nad wodą
· Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli
!!!
· Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna !!!
· Słuchaj poleceń ratownika !!!
· Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców !!!
· W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !!!
· Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!!
W górach
· Zawsze idź szlakiem wyznaczonym !!!
· Słuchaj się opiekuna !!!
· Nie zbaczaj ze szlaku !!!
· Nie wyruszaj w góry podczas burzy !!!
Dbając o swoje bezpieczeństwo
· Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni;
· Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj śmieci i nie zaśmiecaj otoczenia;
· Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod opieka
dorosłych;
· Zawsze mów opiekunom lub rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie
wychodź bez opieki osoby dorosłej;
· Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym;
· Nie korzystaj z propozycji podjazd lub jazdy samochodem (lub spaceru) z
nieznajomymi;
· Nie podchodź i nie zaczepiaj obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli wydaje
się być łagodny.
Rodzice i opiekunowie dzieci: zawsze bądźcie czujni i interesujcie się czym
wasze dziecko się bawi, z kim i gdzie. Kontrolujcie jego czas wolny oraz
rozmawiajcie z nim jak najwięcej.

                                                                 A. Owczarz
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Dzień MatkiBezpieczeństwo nad wodą 

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Zwyczaj
ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u matki”.
Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w
najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich
kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do
tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy.
Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po
zakończeniu II wojny światowej.

Dzień Matki w Polsce
W Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle
obdarowywane laurkami, kwiatkami oraz różnego rodzaju prezentami przez
własne dzieci. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku miłości i
podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Życzenia
Mamo, tak bardzo cię kocham i dziękuję za wszystko.

Za twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia,
najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

Życie tobie Mamo, szczerze zdrowia, szczęścia i radości.
Życzę, by z twojego serca płyną zawsze dar miłość.

                                                          O. Antas, E. Poniatowska

Plaża, kąpielisko to miejsce gdzie w sezonie letnim większość z nas spędza
czas wolny. Przyjemny chłód, możliwość uprawiania licznych sportów,
pływania albo zwyczajnej rekreacji - to wszystko sprawia, że baseny,
kąpieliska morskie, rzeki i jeziora zapełniają się ludźmi. Niestety, brak
wyobraźni, alkohol i niefrasobliwość w wodzie mogą stać się powodem
tragedii, nieszczęśliwych wypadków czy śmierci. Nadchodzący okres
wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne do wypoczynku nad wodą,
w cudownej scenerii, otaczającej nas przyrody pozwalają odpocząć
fizycznie i psychicznie, gdy jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta z pozoru
spokojna i płytka kryje w sobie wiele pułapek. Zanim cokolwiek zrobimy –
pomyślmy! Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności
ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim
kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych.Optymalne do kąpieli i
pływania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to
kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, jak również patrole Policji i Straży Miejskiej. Na
kąpielisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się
początkującym pływakiem, należy pływać tylko w strefie kąpieliska
ograniczonej żółtymi bojami. Natomiast czerwone boje wyznaczają strefę
kąpieliska, z której korzystają wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli
należy zwracać uwagę na innych kąpiących się, ponieważ ktoś może
potrzebować pomocy. Jeśli zauważy się przypadek tonięcia lub wypadek
nad wodą, natychmiast należy wezwać pomoc – powiadamiając Ratownika
WOPR lub Policji, Straży Miejskiej.A oto kilka zasad jakich należy
przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:
-nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków
odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu
lub pod wpływem takich środków;
-nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to
grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
-po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz
twarz;
-do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi
się czuwa ratownik;
-nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy głębokości
wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
-gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest
wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona;
-rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
-nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
-nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać
przynajmniej pół godziny
-do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
-korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a
przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy
sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki;
-Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To
nam zapewni bezpieczeństwo.
Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad przyczyni się do
zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po
weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni,
ze wspaniałymi wspomnieniami.                    M. Tocaciu
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