
 

 
 

TO I OWO 
Gazetka Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Peplińskiego w Studzienicach  

nr 5/2018/2019 

  
  
Drodzy czytelnicy!  
Jak wiecie zbliżają się kolejne święta narodowe, z tej okazji redakcja przygotowała dla 
Was kolejny numer gazetki szkolnej. W środku znajdziecie artykuły dotyczące 
ważnych wydarzeń z historii Polski i więcej ;) 
Miłego czytania! 
 
 
SPIS TREŚCI 

● Aktualności    
●  Święto Pracy 1 maja   
● Święto Flagi 2 maja    
●  Święto Konstytucji 3 maja    
●  Dzień Rodziny 15 maja 
●  101. rocznica urodzin naszego patrona  
● Rebus    

 
 
 



 

 
 

 

 Aktualności 
● W dniach 10-12 kwietnia odbyły się egzaminy gimnazjalne. Nasi gimnazjaliści mieli mieszane uczucia po ich 

napisaniu, ale na pewno dobrze sobie poradzili. Zwłaszcza egzamin z języka polskiego zapadnie większości w 
pamięci, chyba nikt nie zapomni o “Życie mnie. Mnie ! ” ;)   

● W dniach 15-17 kwietnia ósmoklasiści przystąpili do swoich egzaminów. Był to ich pierwszy duży egzamin, gdyż w 
związku z reformą nie pisali egzaminów po szóstej klasie. Mamy nadzieję, że świetnie im poszło :) 

 
                                 

     Święto Pracy 1 maja 
1 Maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - został wybrany jako 
święto robotnicze przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący  
w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników  
w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję. 
Po raz pierwszy święto 1 maja obchodzono w 1890 roku - m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Belgii, Francji. Organizowane w tym dniu demonstracje i strajki 
przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych. Początkowo nielegalne 
manifestacje 1-majowe zostały później w wielu krajach oficjalnie uznane. W czasach 
PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe. W latach 80. nielegalne 
demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów 

podziemna Solidarność. Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, miało ono również szczególną wagę dla 
nazewnictwa w tym okresie. Nazwę imienia „1 maja” nosiło wiele ulic i placów Polski. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę 
również jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim. 

                                   
   Święto Flagi 2 maja 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które zostało wprowadzone  
20 lutego 2004 roku. 2 maja są organizowane manifestacje patriotyczne, akcje, pikniki  
i koncerty, których głównym tematem jest polska flaga narodowa. Do tego, od kilku lat 
rządzący kultywują tradycję noszenia kokardki w barwach narodowych. Zwyczaj ten 
zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński, a kontynuowany był zarówno przez Bronisława 
Komorowskiego, jak i Andrzeja Dudę. Dodatkowo w tym dniu wielu Polaków wywiesza  
w swoich domach polską flagę.  Co ciekawe, w Dzień Flagi 2 maja obchodzony jest także 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzą także inne 
kraje, m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, Finlandia, Ukraina, Litwa czy Chiny.  

                             
     Święto Konstytucji 3 maja 

 Dzień ten został uznany za święto już 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, w 1918 r. Sejm przywrócił to święto. Władze zakazywały obchodzenia 
Święta Konstytucji także od 1944 do 1990 r. 2 maja obywatele musieli zdejmować 
flagi, tak aby 3 maja nie było ich widać. Święto Narodowe Trzeciego Maja 
przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze 
uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 r. 3 maja 
to dzień wolny od pracy. Obchodzi się go w całej Polsce, poprzez organizowanie 
różnych wydarzeń patriotycznych tj. marszy z flagami, składania kwiatów i 
uroczystych mszy. Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym 
Litwy. 3 maja 1791 r. dokonano w Polsce konstytucyjnego zamachu stanu. Nie inaczej 
można bowiem określić sposób, w jaki uchwalono Ustawę Rządową, która do historii 

przeszła jako Konstytucja 3 Maja. Jej projekt przygotowywany był w tajemnicy wobec większości posłów. Ostateczny 
projekt konstytucji zredagowany został 25 III 1791 r. przez przywódcę tzw. stronnictwa patriotycznego, ks. Hugo 
Kołłątaja. 

 



 

 
 

 
Dzień Rodziny 15 maja 

Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 20 września 1993 (rezolucja  nr 47/237). 

Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny. 

We Francji święto obchodzone jest 6 stycznia, jako Święto Rodziny i jest odpowiednikiem 
Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego w 

Polsce 1 czerwca. 

Dzień Rodziny to jedno 
z najpiękniejszych świąt, które jest 

wyrazem miłości, szacunku 
i wdzięczności. 

 
 
 

 
 

101.rocznica urodzin naszego patrona 
Ks. Antoni Pepliński urodził się 26 kwietnia 1918  w Wielkim Klińczu koło Kościerzyny w rodzinie 
zamożnych chłopów kaszubskich, tzw. „gburów". Kaszuby należały wtedy w całości do Cesarstwa 
Niemieckiego. Na szlacheckie pochodzenie Peplińskich wskazuje niewielka wieś Peplin, położona na 
południe od Bytowa między jeziorami Kruszyńskim i Somińskim.  Naukę rozpoczął ks. Antoni w szkole 
podstawowej w 1925 roku w pobliskim Łyśniewie. Już wtedy podczas zabaw zaczął układać 
rymowane wierszyki. W szkole podstawowej ujawniły się matematyczne zdolności ks. Antoniego. W 
1931  roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Kościerzynie. Był pierwszą osobą, która po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Łyśniewie podjęła dalszą naukę.W czasie okupacji ks. Antoni pracował u ojca 
na gospodarstwie. Bunkier Peplińskich przez kilka lat był schronieniem dla jednego Łotysza, trzech 
Rosjan i dwóch Włochów. Ks. Antoni potajemnie nauczał młodzież. Pod koniec wojny zorganizował 
małą akcję pomocy głodującym jeńcom obozu w Potulicach. Za sprawą ks. Antoniego przerzucano na 
teren obozu paczki żywnościowe. Ówczesna władza doceniła jego działalność na rzecz społeczną i 
kulturalną przyznaniem mu w 1968 roku Odznaki Tysiąclecia, w 1974 roku Złotego Krzyża Zasługi, a w 
1978 roku Orderu Polonia Restituta. Ksiądz Antoni swój wolny czas spędzał na wsi w Kłącznie, tam 
wypoczywał nad jeziorem łowiąc ryby i pisząc przepiękne pieśni. Tamtejsza natura zainspirowała go i 
napisał piosenkę „Stedzynszci jezora Stedzynszci las, Stedzynszci Kaszebe wołają Nas”. Znany był 
jako aktor i śpiewak. Uwielbiał grać na gitarze. Wraz z zespołem „Di-Dana" często występował dla 
podopiecznych „Caritasu”. Ks. A. Pepliński zaczął pisać drobne wiersze jeszcze w latach szkolnych. 
Jednakże dopiero te napisane w czasie II wojny światowej okazały się utworami dojrzałymi, w pełni 
zasługującymi na miano poezji. Pierwsze wiersze powstały w roku 1942, ostatni w Większość z nich 
została napisana w języku kaszubskim. W 1973 roku ks. A. Pepliński doczekał się wydania pierwszego 
autorskiego zbiorku poezji pt. „Niech szemi las”. 23 grudnia 1950 roku biskup Kazimierz Kowalski 
udzielił mu święceń kapłańskich.Pierwszą placówką ks. Antoniego były Chojnice, gdzie do 1958 roku 
pełnił funkcję wikarego. W tym też roku został proboszczem parafii w Pawłowie. W roku 1959 został 
proboszczem w Czarnowie, a w 1984 niespodziewanie przeniesiono go do Mściszewic. Ks. Antoni 
zmarł 6 sierpnia 1995 r. w Mściszewicach. W 2006 r. ks. Antoni Pepliński został patronem ZS w 
Studzienicach. Zarówno kadra nauczycielska, jak i uczniowie, zgodnie uznali, że ks. Antoni całe życie 
godnie reprezentował i rozsławiał studzienickie tereny.  
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