Polska Katolicka Szkoła im. Św. Ferdynanda

INFORMACJE DLA RODZICÓW
1. 1 maja zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w paradzie
wokół szkoły i po zakończonej paradzie o 10:30 weźmiemy udział
w koncercie zespołu Polonia w kaplicy przy kościele. Prosimy by
uczniowie przyszli do szkoły ubrani w barwy biało-czerwone.
2. Uczniom klas ósmych życzymy aby lata nauki zaowocowały
dobrymi wynikami na egzaminie, który będą pisali w sobotę w
szkolnej kafeterii.
3. 2 maja uczniowie klas maturalnych zamiast studniówki są
zaproszeni na bal maturalny. To ważne wydarzenie w życiu
każdego Maturzysty. Życzymy, by bal był dla nich najlepszym
wspomnieniem młodości.

4. Cały czas trwają zapisy do naszej szkoły na rok następny w
biurze u Pani Oli. Informujemy, że miejsca w niektórych
klasach szybko się zapełniają. Serdecznie zapraszamy.
Dziękuje za współpracę
Halina Żurawski
Dyrektor Szkoły

„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn…”

Dziękujemy sponsorom nagród konkursu: Polsko - Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej, właścicielom firmy transportowej
DMK Express Inc. i Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce.
Wszystkim uczestnikom konkursu i zwycięzcom serdecznie
gratulujemy.

1 maja 2021
W dniu 24 kwietnia odbył się finał
I edycji szkolnego konkursu na
„Amatorski film promujący
szkołę”. I chociaż nie zasypała nas
lawina prac, ostatecznie było 10
finalistów. Wszyscy przygotowali
bardzo pomysłowe filmy, które
Jury oceniło bardzo sprawiedliwie
i przyznało cenne nagrody. Każdy
z filmów zostanie umieszczony na
stronie szkolnej. W Konkursie
udział wzięli Wiktoria Strzępka i
Aleksandra Gacek z klasy IX,
które otrzymały dwie główne
nagrody komputery przenośne
(laptop), kolejne nagrody
powędrowały do uczennic klasy
6A Zosi Gacek i Kai Karkut
Certyfikaty po $100 dolarów i
piękne książki. Zdobywcami II
miejsca byli Julia Sarzyńska z
klasy 7 i Kamil Myszka z klasy
6B. Ci uczniowie otrzymali
Certyfikaty po $75 dolarów.
Miejsca III zajęły Emma Lach i
Kinga Pawlikowska z klasy 6 B,
oraz Nicole Kubiak z klasy 5A, ich
Certyfikaty były na kwotę $50
dolarów. Dla najmłodszego
uczestnika Marcela Kubiaka z
klasy III A została ufundowana
nagroda w wysokości $200
dolarów. Każdy z młodszych
uczestników otrzymał dodatkowo
słodycze i gadżety z banku
P&SFUC. Wszystkim
zwycięzcom serdecznie
gratulujemy. Gratulujemy ich
Rodzicom i Wychowawcom.
Dziękujemy bardzo Jurorom, Pani
Oli, Pani Marcie, Panu Kamilowi,
Panu Wojtkowi Panu Rysiowi,
którzy poświęcili swój cenny czas
na pracę w Komisji konkursowej.
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Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.
W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność
naprawienia dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten
gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło.
Autorami Konstytucji 3 maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i
Stanisław Małachowski.
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą
zasadniczą.
Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Konstytucja 3 maja znosiła liberum veto, została zniesiona również wolna elekcja.
Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru
Podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej i sowieckiej po wojnie, Święto było
zdelegalizowane.
Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym.
Aby Konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał zbierać się Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo
zmian w zapisach konstytucji.

