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Powitajmy 3 maja 

Konstytucja 3 Maja - 
najstarsza ustawa zasadnicza w Europie 

i druga na świecie 

  

Majowe święto dla wszystkich POLAKÓW JEST DNIEM SZCZEGÓLNYM. 
Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić 

kraj przed upadkiem. 

  

Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili 3 maja 1791 roku 

konstytucję. 

  

 

 

Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała w miejsce elekcji (wyboru) 

króla tron dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała majątku. Więcej 
praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w wojsku i 

Kościele. Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym szlacheccy posłowie musieli podejmować 
decyzje większością głosów. Jeden poseł nie mógł zerwać obrad okrzykiem "liberum veto". 

Utworzono rząd - Straż Praw z królem na czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną uwagę 

zwrócono na wzmocnienie armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy). 

  

 

W drugiej połowie XVIII wieku w Polsce władzą ustawodawcza był Sejm Rzeczpospolitej, który został 

sparaliżowany przez liberum veto. Prawo to pozwalało szlachcicowi - posłowi naderwanie obrad sejmu 
i unieważnienie jego postanowień. Doprowadziło to do anarchii. 

Państwa sąsiadujące - Prusy, Austria i Rosja - bezkarnie wtrącały się w sprawy Polski. W końcu się 
porozumiały i w 1772 r. doprowadziły do I rozbioru Polski. Nakazały również polskiemu sejmowi 

zatwierdzić rozbiór. Znaleźli się wtedy posłowie, którzy za pieniądze i stanowiska postanowili zgodzić 

się na grabież ziem polskich. 



 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

Witaj majowa jutrzenko, 

Świeć naszej polskiej krainie, 
Ucieszymy cię 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. 
 

Wiwat Maj, Trzeci Maj 
Wiwat wielki Kołłątaj! 

 
Tam w Łazienkach jest ruina, 

W której Polak pamięć chował, 

Tam za czasów Konstantyna 

Szpieg na nasze łzy czatował. 

 
I gdy nadszedł Trzeci Maj, 

Kajdanami brzęczał kraj. 
 

W piersiach rozpacz uwięziona, 

W listopadzie wstrząsła serca, 
Wstaje Polska z grobu łona, 

pierzchają dumni morderce. 
 

Błysnął znowu Trzeci Maj 

I już wolny błogi kraj. 

Honor Polaków ratowali patrioci m.in. Tadeusz Rejtan, poseł nowogródzki. 

Po pierwszym rozbiorze część szlachty i magnatów zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej 

naprawy. Zwołano Sejm, który z przerwami trwał cztery lata (od 1788 do 1792 r.). Najważniejszym 
wydarzeniem tego sejmu było uchwalenie konstytucji. Jej twórcami byli min. 



 
 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 

 
W 2020 roku podczas Tygodnia Bibliotek zostanie zorganizowany pod hasłem 

„Zasmakuj w bibliotece”. Menu święta bibliotek ma zatem oferować 

smakowanie słowa i łakome literackie kąski. 

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało 

wyboru hasła promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień 

Bibliotek, który będzie realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 

maja 2020 r. Hasło brzmi „Zasmakuj w 

bibliotece”.Autorem hasła jest 

Mariusz Nakielny, starszy kustosz 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bochni, który uzasadniania 

wybór w następujący sposób: 

Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się 

delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od 

nowa. Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla 

naszych najważniejszych gości – Czytelników, 

by każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy 

literacki kąsek. To dla was entuzjastów 

literatury i kultury jesteśmy. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Czytasz książki-   

jesteś wielki 

 

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że "czytanie 

książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie 

wymyśliła". O przyjemności, jaką daje lektura, wiedzą 

wszyscy, którzy przynajmniej raz na jakiś czas po nią 

sięgają. Ale czytanie to nie tylko rozrywka, lecz także szereg innych korzyści. 

Korzyści z czytania książek: 

1. Czytanie zmniejsza poziom stresu 

Zdarza się, że jesteśmy tak bardzo zestresowani, że wydaje nam się, iż sięganie po książkę mija się 

celem, bo i tak nie skupimy się na lekturze. Warto mimo wszystko spróbować. 

Badanie przeprowadzone przez dra Davida Lewisa z Mindlab International na University of Sussex 

pokazało, że czytanie to czynność, podczas której napięcie mięśniowe wywołane stresem spada 

najbardziej. Działa lepiej niż np. słuchanie muzyki czy spacerowanie. 

2. Książki pogłębiają naszą wiedzę i rozwijają słownictwo 

W szkole czytanie lektur było obowiązkowe, nie tylko dlatego, by męczyć młodzież. Nie ma bardziej 

skutecznego sposobu na to, by przyswoić nowe słownictwo, niż czytając książki. Dlatego tak dobrym 

pomysłem jest czytanie książek w języku, którego się uczymy. 

Nawet jeśli wydaje nam się, że rzeczy, o których czytamy, jedynie "przelatują nam przez głowę", to 

nieprawda. Część informacji pozostaje w naszych umysłach. Im więcej czytamy, tym więcej wiedzy 

przechowuje nasz mózg, ponieważ jest w ten sposób stymulowany do rozwoju - tłumaczy w książce 

"Jak uczy się mózg" Manfred Spitzer. 

3. Czytanie to ćwiczenie pamięci 

Czytanie jest doskonałym ćwiczeniem dla naszej pamięci. W uproszczeniu: kiedy czytamy, nasz mózg 

wytwarza wizualizacje, co stymuluje go do przetwarzania coraz szybciej i coraz większej ilości 

informacji. 

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/lektury-szkolne-do-ktorych-warto-wrocic/71t3lnp


 
 

Co bardzo ważne, czytanie pomaga dłużej zachować świeżość umysłu osobom starszym. Są badania, 

które pokazują, że odsetek diagnoz choroby Alzheimera u osób, które zadeklarowały regularne 

czytanie, był 2,5 razy mniejszy niż u nieczytających. 

4. Książki otwierają nasze umysły 

Czytanie książek, szczególnie literatury pięknej sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi na losy 

innych. Wielość perspektyw, z którymi mamy do czynienia, regularnie sięgając po książki, sprawia, że 

jesteśmy coraz bardziej otwarci na inne poglądy, opinie, doświadczenia. 

5. Lektura pomaga zapamiętać zasady pisowni 

Nawet jeśli zupełnie nie zwracamy na to uwagi, to w trakcie czytania zapamiętujemy sposób zapisu 

niektórych słów oraz interpunkcję. Jeśli więc stawianie przecinków to nasza największa zmora, warto 

trochę poczytać. 

 



 
 

Koronawirusy 

Koronawirusy to rodzina wirusów występujących u ssaków i ptaków, wywołujących 

objawy od lekkiego przeziębienia po ciężką niewydolność oddechową. Chociaż 

koronawirusy poznano i opisano już w latach 60-tych XX wieku, zaczęło o nich być 

głośno kilkanaście lat temu, przy okazji epidemii wirusa SARS. Dziś koronawirusy 

powróciły na pierwsze strony gazet i serwisów internetowych, które ostrzegają przed 

możliwą pandemią. Epidemia i pandemia - czym się od siebie różnią? 

Według definicji WHO (World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia), 

epidemia to „występowanie w danej społeczności lub regionie przypadków choroby (...) 

w liczbie wyraźnie przekraczającej oczekiwane wartości.” Jest to więc nasilenie 

zachorowań np. na dany typ np. wirusa - i właśnie z tym mamy do czynienia w chińskiej 

prowincji Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan. Najsłynniejszą epidemią w historii była 

epidemia dżumy w Europie w XIV wieku. „Czarna śmierć”, jak ją nazywano, pochłonęła 

około 100 milionów istnień ludzkich. Pandemia ma natomiast charakter globalny - jest to 

epidemia, której zasięg geograficzny jest znacznie większy niż dany region czy kraj. 

Nietrudno więc się domyślić, że przy obecnym rozwoju technologii (m.in. transport 

lotniczy) niebezpieczeństwo przerodzenia się epidemii w pandemię jest bardzo wysokie. 

Za największą pandemię uważa się pandemię grypy w 1918 i 1919 roku (tzw. 

„hiszpanka” - 50 mln. ofiar śmiertelnych), za pandemię uznano także epidemię grypy 

A/H1N1 w 2009 roku. 

 



 
 

Syrop z mniszka lekarskiego  

 W okresie pandemii warto wspomagać nasz organizm naturalnymi metodami.Syrop z 

mniszka lekarskiego ma m.in. działanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne, dlatego 

najczęściej jest stosowany w leczeniu bólu gardła i kaszlu. Dzięki zawartości wielu 

cennych witamin i minerałów może być stosowany także w celu leczenia dolegliwości 

żołądkowych czy infekcji skórnych. Jednak miód z mniszka lekarskiego, poza 

właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwwirusowymi, ma także właściwości 

przeciwmiażdżycowe, żółciopędne i odtruwające, dlatego powinien się znaleźć w wielu 

domowych apteczkach. 

Kiedy i gdzie zbierać kwiaty mniszka lekarskiego? 

Kwiaty mniszka lekarskiego najlepiej zbierać w maju, ponieważ wtedy są najbardziej 

dojrzałe i nie mają charakterystycznego posmaku goryczy. 

Należy zbierać je w słoneczny dzień, koniecznie przed południem, kiedy kwiat jest 

najbardziej otwarty. Zebrane o tej porze dnia płatki mają najwięcej smaku i aromatu. 

Przed przygotowaniem syropu kwiaty mniszka lekarskiego należy rozłożyć na białym 

papierze - dzięki temu łatwiej będzie nam zobaczyć i usunąć wszystkie owady. 

Uwaga! Nie należy zbierać kwiatów mniszka rosnących przy drogach oraz na polach (ze 

względu na ryzyko, że są skażone pestycydami). Najlepiej zbierać 

kwiaty rosnące na łąkach. 

Przepis na syrop z mniszka lekarskiego 

Składniki: 

• 1 litr kwiatów mlecza, 

• 2 cytryny, 

• 1 litr wody, 

• 1 kg cukru. 

Przygotowanie: kwiaty mlecza włóż do 

garnka, zalej zimną wodą i gotuj na małym 

ogniu przez ok. 15 min. Następnie garnek odstaw na dobę w chłodne miejsce. 

Po 24 godzinach wywar odcedź przez sito i dodaj do niego sok z cytryn oraz cukier. 

Całość wymieszaj i gotuj na małym ogniu do czasu, aż uzyskasz konsystencję lejącego 

miodu (ok. 2 godzin). 

Tak powstały syrop przelej do słoiczków. Termin ważności domowego syropu z mniszka 

mija po kilku miesiącach od daty przygotowania. 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/mniszek-lekarski-zastosowanie-mniszka-lekarskiego_39824.html


 
 

Najlepsze książki na wakacje. 

1. Ostatni olimpijczyk – Rick Riordan 

Ostatni olimpijczyk to piąty tom serii Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Przez cały 

rok herosi przygotowywali się do walki z tytanami, wiedząc, że mają małe szanse na 

zwycięstwo. Armia Kronosa jest coraz potężniejsza, a z każdym dołączającym do niej 

bogiem lub herosem moc złowrogiego tytana wzrasta.Podczas gdy Olimpijczycy usiłują 

powstrzymać siejącego zniszczenie Tyfona, Kronos szykuje się do ataku na Nowy Jork, 

gdzie Olimp pozostaje praktycznie bez ochrony. Percy Jackson i armia herosów muszą 

powstrzymać Pana Czasu. Czy wreszcie wyjaśni się tajemnica przepowiedni związanej z 

szesnastymi urodzinami Percy’ego? Kiedy na ulicach Manhattanu toczy się bitwa w 

obronie cywilizacji Zachodu, chłopak zaczyna mieć przerażające podejrzenie, że 

walczy… z własnym przeznaczeniem. Książka idealna dla chłopców w wieku 7-13 lat. 

Autor: Rick Riordan | Stron: 300 | Wydawnictwo: Galeria książki | Rok wydania: 2010 

2. Złodziejka książek – Markus Zusak 

Światowy bestseller, na podstawie którego powstał film wytwórni Twentieth Century Fox. 

Bohaterka książki, LieselMeminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu 

młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc 

słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach nazistów, ukryte w 

biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w 

niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat 

dziewczynki zmienia się na zawsze… 

Książka stała się bestsellerem na całym świecie i została przetłumaczona na na ponad 

40 języków! Książka będzie idealnym prezentem dla dziewczynki jak i dla chłopca w 

wieku 7-13 lat. 

http://www.ravelo.pl/zlodziejka-ksiazek-markus-zusak,p100169175.html


 
 

Autor: Markus Zusak | Stron: 496 | Wydawnictwo: Nasza Księgarnia (WNK) | Rok 

wydania: 2014 

 

3. Klątwa Tytana – Riodan Rick 

Trzeci tom wspomnianej już serii książek Percy Jackson i bogowie olimpijscy.  

Kiedy Percy Jackson dostaje od swojego najlepszego kumpla Grovera pilną wiadomość 

z prośbą o pomoc, natychmiast przygotowuje się dowalki. Przyjaciele ruszają na ratunek 

i odkrywają, że Grover spotkał kogoś wyjątkowego: dwoje potężnych dzieci półkrwi o 

nieznanym pochodzeniu. Ale to nie wszystko, co ich czeka. Król tytanów Kronos uknuł 

najbardziej po! dstępny ze swoich planów, a młodzi herosi mają być jego ofiarami. Nie 

tylko oni są w niebezpieczeństwie. Przebudził się starożytny potwór zdolny zniszczyć 

Olimp, a Artemida, jedyna bogini, która potrafi go wytropić, zaginęła. Percy i przyjaciele 

wraz z Łowczyniami Artemidy mają tylko tydzień, żeby odnaleźć porwaną boginię i 

rozwiązać tajemnicę potwora, na którego polowała. A po drodze będą się musieli 

zmierzyć z najniebezpieczniejszymwyzwaniem: mrożącą krew w żyłach klątwą 

tytana. Książka idealna dla chłopców w wieku 7-13 lat. 

Autor: Rick Riordan | Stron: 312 | Wydawnictwo: Galeria książki | Rok wydania: 2010 

 

4. Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka – Rafał Kosik 

Rafał Kosik Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka Felix, Net i Nika jadą na zimowisko do 

pensjonatu Trzy Kuzynki, położonego w lesie, w górach na odludziu, a prowadzonego 

przez bardzo dziwne starsze panie. Stare meble i przedziwne obrazy tworzą niezwykłą 

atmosferę, a naprawdę strasznie zaczyna się robić, kiedy nocą ktoś chodzi po domu, 

pozostawiając przerażonym gimnazjalistom dziwne niespodzianki. Przyjaciele powoli 

http://www.ravelo.pl/percy-jackson-i-bogowie-olimpijscy-tom-3-klatwa-tytana-rick-riordan,p10680791.html
http://www.ravelo.pl/felix-net-i-nika-oraz-trzecia-kuzynka-t-7-rafal-kosik,p100202855.html


 
 

odkrywają tajemnicę tego niezwykłego miejsca. W książce, jak we wszystkich tomach 

serii „Felix, Net i Nika”, nie zabraknie humoru, przygód z dreszczykiem i nastoletnich 

perturbacji damsko-męskich. Zapowiada się STRASZNIE smakowity pierwszy polski 

horror dla młodego czytelnika! 

Autor: Rafał Kosik | Stron: 464 | Wydawnictwo: Powergraph | Rok wydania: 2014 

 

 

5. Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa – Rafał  

Kosik 

Kim są tajemnicze zjawy, podążające za bohaterami? Do czego służy maszyna 

odnaleziona w tajnej bazie wojskowej? Jeśli lubicie się śmiać i bać, wybierzcie się w 

podróż do świata, w którym wszystko jest możliwe. To pełna doskonałego humoru i 

trzymająca w napięciu sensacyjna powieść dla młodych czytelników. Bohaterowie, 

uczniowie pierwszej klasy warszawskiego gimnazjum, wpadają w wir niezwykłych 

zdarzeń. Spotykają wielką, mięsożerną roślinę, niechcący uruchamiają tajemniczą 

maszynę, od lat ukrytą głęboko pod ziemią, próbują zapobiec katastrofie lotniczej i 

odbywają podróż latającym żaglowcem. To tylko kilka z niesamowitych przygód, w jakich 

uczestniczą. Jednocześnie, by móc wrócić do domu, muszą rozwiązać pewną niezwykle 

skomplikowaną zagadkę. Nie jest to łatwe, bowiem są ścigani przez tajemnicze zjawy. W 

wyjściu cało z kolejnych opresji pomagają im wynalazki Felixa, niezwykła intuicja Niki 

oraz talent matematyczny Neta. Towarzyszy im Manfred, zaprzyjaźniony program 

sztucznej inteligencji. Książka jest napisana młodym językiem, a akcja osadzona w 

polskich realiach. Przygoda goni przygodę, a książkę czyta się jednym tchem! 

Autor: Rafał Kosik | Stron: 536| Wydawnictwo: Powergraph | Rok wydania: 2013 

 

http://www.ravelo.pl/felix-net-i-nika-oraz-teoretycznie-mozliwa-katastrofa-rafal-kosik,p100128672.html


 
 

6. Czwarty wymiar – Meg Cabot 

Kolejna książka autorki Pamiętników księżniczki to kontynuacja bestsellerowej 

powieści Nawiedzony. 

Towarzystwo duchów to dla Suzy codzienność. Jest przecież pośredniczką. Ale nigdy 

nie przypuszczała, że zakocha się w jednym z nich. I będzie musiała zdecydować: 

pozwolić ukochanemu wrócić do XIX wieku pod postacią człowieka czy zatrzymać go na 

zawsze przy sobie, ale… jako ducha! A co wybierze Jesse: żyć z Suzy czy z dala od niej 

umrzeć z miłości? Tym razem to naprawdę sprawa życia lub śmierci… 

Autor: Meg Cabot | Stron: 208 | Wydawnictwo: Amber | Rok wydania: 2005 

 

7. Gwiazd naszych wina- John Green 

Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje 

się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na 

spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca 

AugustusaWatersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może 

zostanie napisana całkowicie na nowo.Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra książka to 

najambitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy wielu nagród 

literackich. Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a równocześnie 

tragiczną kwestię życia i miłości. 

Autor: John Green | Stron: 320 | Wydawnictwo: Bukowy Las | Rok wydania: 2013 


