
,, Najpiękniejszą wiosną jest 
dobroć serca.''

Nikolaus Lenau

Nasze wydanie majowej e-gazetki



1 Maja - Święto 
pracy

• międzynarodowe święto klasy 

robotniczej, obchodzone od 

1890. W Polsce Święto 

Pracy jest świętem 

państwowym od 1950 roku.



2 Maja - Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej 
Polskiej

• Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej jako święto 
obchodzony jest 2 maja. Co 
roku tego dnia Polacy z 
dumą eksponują flagi na 
zewnątrz. Każdy z nas może 
uczcić Biało-Czerwoną 
poprzez jej wywieszenie np. 
w oknie lub na balkonie 
swojego mieszkania czy 
przed domem.



Święto Konstytucji 
3 Maja

Autorami Konstytucji 3 maja byli 
Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy 
Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez 
przeszkód podczas obrad w trakcie których 
uchwalono Konstytucję. W czasie obrad 
Sejmu Czteroletniego wielu posłów, 
pracujących na zlecenie państw ościennych 
(Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się 
powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja 
nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas 
wielu przeciwników konstytucji nie 
powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. 
Po siedmiogodzinnych obradach Sejm 
zatwierdził konstytucję, a król Stanisław 
August Poniatowski ją podpisał. Twórcy 
Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią 
wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.



5 maja – urodziny 
Stanisława Moniuszki

Kompozytor, dyrygent oper, orkiestr 

symfonicznych i chórów oraz pedagog. 

Urodzony 5 maja 1819 w majątku Ubiel 

koło Mińska, zmarł 4 czerwca 1872 w 

Warszawie.



15 Maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin

• Dzień Rodziny to jedno z 

najpiękniejszych świąt, które 

jest wyrazem miłości, szacunku i 

wdzięczności.



26 Maja – Dzień 
Matki

• Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony 

jako ważne święto w Generalnym 

Gubernatorstwie podczas okupacji 

niemieckiej (dzień ten był świętem w 

całej III Rzeszy). Obecnie 

w Polsce święto to przypada na 26 maja. 

W tym dniu matki są zwykle 

obdarowywane laurkami, kwiatami oraz 

różnego rodzaju prezentami przez 

własne dzieci, rzadziej inne osoby. 

Święto to ma na celu okazanie matkom 

szacunku, miłości i podziękowania za 

trud włożony w wychowanie.

Wszystkim Mamom 

życzymy wszystkiego najlepszego :))))



Kilka żartów 
muzycznych :))

-Co zrobić, żeby perkusista przestał grać? -
Dać mu nuty.

-Kobieta rozmawia ze swoim gospodarzem domu o 
lokatorach, mieszkających nad nią: Oni w nocy tupią i 
głośno się zachowują aż do północy - skarży się kobieta. 
Czy to Pani przeszkadza? - pyta się gospodarz. Nie, ja i tak 
zwykle o tej porze ćwiczę grę na skrzypcach.

-Po zademonstrowaniu swych umiejętności kandydatka na 
śpiewaczkę pyta profesora: Czy mój głos ma jakieś 
szanse? Oczywiście! Na przykład, gdy wybuchnie pożar!



Rok szkolny 2021/2022

• Pomimo nauki zdalnej, która za niedługo się skończy 

(mamy nadzieję, że jak najszybciej), zachęcamy 

wszystkich do zapisania się do szkoły muzycznej 

I stopnia, oraz tegorocznych dyplomatów do 

zapisania się na II stopień. Zachęcajmy jak najwięcej 

osób :)))



•Dziękujemy za uwagę :))


