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Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami kolejny numer naszej gazetki. Będziecie mieli 

okazję (dzięki Olkowi), zapoznać się ze świętami majowymi – 

jakie, kiedy i dlaczego je obchodzimy. Przeczytacie kolejny 

odcinek powieści grozy Janka Mikiewicza. Dowiecie się od 

Kariny, jakie pułapki mogą na Was czyhać w Internecie. 

Mateusz wypytał jednego z czwartoklasistów z naszej szkoły o 

to, jak pracuje mu się w czasie edukacji zdalnej. A Michalina 

porozmawiała z sekretarz naszej szkoły Panią Joanną Murawską 

na temat jej pracy i marzeń. 

Ale to, mamy nadzieję, ostatni numer online naszej gazetki. 

Wszak od 17 maja częściowo wracamy do szkoły! Potem 

ósmoklasiści napiszą egzamin – od 25 do 27 maja i 31 maja już 

wszyscy zasiądziemy ponownie w naszych ławkach. Cieszycie 

się? Niektórzy z nas na pewno …  

Ale póki co, jeszcze musimy trochę poślęczeć przed monitorami 

naszych komputerów i telefonów. Zachęcamy Was nieustająco 

do przysyłania nam swojej twórczości. Przyślijcie nam swoje 

teksty, a my je opublikujemy w nasze samorządowej gazetce.  

Zapraszamy do lektury! Pozdrawiamy Redakcja. 

Święta Majowe 
Za nami okres 3 świąt 

Majowych. 1,2,3 8 

Maja. Warto wiedzieć 

dlaczego je 

świętujemy i komu 

zawdzięczamy.  

 

 

1 Maja - Święto pracy 

Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX 

wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. 

Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres 

założycielski II Międzynarodówki (zrzeszenie partii 

socjalistycznych). Wybrana data była wyrazem pamięci dla 

strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. 

protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu 

dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez 

policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. 

Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-

majowe demonstracje zostały z czasem uznane w wielu krajach. 

W wielu przypadkach przyczyniły się do radykalizacji ruchów 

robotniczych. 

W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. 

W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w 

obchodach było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne 

dbało o każdy szczegół uroczystości, nawet o hasła na 

transparentach. Dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony 

Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w  1950 roku. 

 2 Maja - Święto flagi  

Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za 

granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, 

wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, 



barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego 

święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i 

symbolach narodowych.  

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja 

Jest to Narodowe Święto Trzeciego Maja. W tym roku przypada 

230 rocznica uchwalenia tego ważnego dokumentu. Była to 

pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 

1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany 

także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla 

Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka 

litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, 

duchownego i filozofa oraz marszałka sejmu  Stanisława 

Małachowskiego. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, 

wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. 

Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. 

Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała 

tolerancję religijną. 

Od kwietnia 1990 roku, po zmianie ustroju Święto Konstytucji 3 

Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. 

8 Maja – Narodowy dzień Zwycięstw 

Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym. 

Wcześniej obchodzony był 9 maja (od 1945 do 2015) jako 

Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Było to święto 

państwowe obchodzone w byłym bloku wschodnim 

upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. 
 

Opracował Olek Waszkiewicz 

 

Jedna z ważniejszych osób w szkole? Tak, sekretarka!  

Wywiad z sekretarz naszej szkoły,  

Panią Joanną Murawską 
Od jak dawna pracuje Pani w naszej szkole? 

Pani Joanna: W naszej szkole pracuję od sierpnia 2019 roku. 

To już prawie dwa lata. 

Do jakiej szkoły podstawowej pani uczęszczała?  

Pani Joanna: Swoją edukację rozpoczęłam w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Ełku. Z wielkim sentymentem wspominam 

tamten okres.  

Jakie pełni Pani obowiązki? 

Pani Joanna: Teraz pracuję jako sekretarz 

szkoły. Zajmuję się sprawami uczniowskimi, 

prowadzę sprawy kadrowe, czyli zajmuję się 

dokumentacją pracowniczą od zatrudnienia 

po rozwiązanie umowy o pracę. W zakresie 

moich obowiązków jest jeszcze 

korespondencja szkoły, udzielanie informacji 

telefonicznych, przyjmowanie wpłat na Radę 

Rodziców. Można też u mnie nabyć tarcze szkolne. 

Jaki przedmiot w szkole lubiła pani najbardziej? 

Pani Joanna: Najbardziej lubiłam chemię. Nauczyciel, który 

nas uczył chemii był fantastycznym człowiekiem. 

O jakim zawodzie myślała Pani w dzieciństwie? 

Pani Joanna: Jako dziecko najpierw chciałam być 

archeologiem, potem pielęgniarką. Ukończyłam studia o 

kierunku ekonomicznym, czyli jak widać, te marzenia pozostały 

niezrealizowane. 

Jak spędza Pani wolny czas? 

Pani Joanna: W normalnych warunkach szkoła do najcichszych 

miejsc nie należy, bardzo lubię więc posiedzieć na balkonie albo 

w fotelu z książką albo słuchając muzyki. 

Co sądzi Pani o uczniach naszej szkoły? 

Pani Joanna: Nasza Szkoła jest fantastyczna, a to właśnie 

dzięki Wam, Uczniom. Jesteście sympatyczni, mądrzy, potraficie 

pomóc - często bezinteresownie. 

Jakie są Pani marzenia, z którymi mogłaby Pani podzielić 

się z nami? 



Pani Joanna: Marzę o wycieczce dookoła świata. Może to 

żadne wow i fajerwerki, ale jest tyle cudownych miejsc na 

świecie i chciałabym je zobaczyć. 

Gdyby miała Pani wehikuł czasu, to gdzie i kiedy chciałaby 

się Pani przenieść? 

Pani Joanna: Mając wehikuł czasu chętnie przeniosłabym się 

do starożytnych Pompejów. Życie płynęło tam wolniej a i 

mrozów, takich jak ostatniej zimy, tam nie było. 

Jak w skrócie wygląda Pani praca podczas zdalnego 

nauczania? 

Pani Joanna: Misiu, moja praca w czasie pandemii nie różni 

się zbytnio od tej z czasów sprzed covida. Różnica jest taka, że 

to ja schodzę do interesantów na dół do drzwi wejściowych, 

ponieważ osoby z zewnątrz nie mogą ze względu na obostrzenia 

wchodzić do szkoły. 

Czy uczciła pani jakoś dzień sekretarki, jeśli tak to w jaki 

sposób? 

Pani Joanna: Przyznam, że przeoczyłam dzień sekretarki :(mam 

nadzieję że w przyszłym roku już mi on nie umknie i uczczę go 

pysznościowym gofrem z bitą śmietaną i owocami. 
 

Rozmawiała Michalina Kasprzak 

 

Wywiad z Bartoszem Gałko z klasy 4a 

Czy lubisz zdalne nauczanie czy też wolałbyś wrócić do 

szkoły? 

Bartek: Wolałbym wrócić do 

szkoły, ponieważ zdalne 

nauczanie trwa już zbyt długo. 

W takim razie dlaczego wolisz 

lekcje w szkole? 

Bartek: Podczas lekcji w szkole 

mogliśmy robić różne zabawy i doświadczenia, które bardziej 

utrwalały temat lekcji, a przez to lekcje były ciekawsze.  

Czy brakuje ci kontaktu z kolegami i koleżankami? 

Bartek: Tak i to bardzo. Brakuje mi wspólnych lekcji, ale 

przede wszystkim przerw. Podczas e-lekcji nie mamy ze sobą 

bezpośredniego kontaktu i niektórych kolegów i koleżanek nie 

widziałem już kilka miesięcy 

Czy podczas nauki zdalnej masz problemy z niektórymi 

funkcjami? 

Bartek: Na początku zdarzały się problemy z dołączeniem do 

lekcji, ale teraz zdążyliśmy się tego nauczyć. 

Twoim zdaniem nauka zdalna ma więcej zalet czy wad? 

Bartek: Niestety, wad… 

Jaka jest największa zaleta e-lekcji, a jaka wada? 

Bartek: Zalety: można dłużej pospać, są dłuższe przerwy. 

Wady: W związku z dłuższymi przerwami mamy mniej lekcji i 

mniej możemy się nauczyć, Mamy mniej kontaktu z 

rówieśnikami. 
 

Rozmawiał Mateusz Klimowicz 

 

Pułapki w Internecie 

W Internecie kryje się wiele różnych niebezpieczeństw, o 

których nie mamy pojęcia.  

Nigdy nie wiemy kto jest po drugiej stronie ekranu i właśnie to 

wykorzystują oszuści. Najczęstszym sposobem jest założenie 

konta z fałszywymi danymi osobowymi np. wymyślone 

nazwisko, imię i wiek. W ten sposób taka osoba może od nas 

wyciągnąć dużą ilość osobistych informacji. Dlatego bardzo 

ważne jest żebyśmy byli czujni. 



Innym sposobem jest podszycie się pod znaną nam osobę. Ktoś 

może nam wtedy przysłać link, a kiedy w niego klikniemy może 

zainstalować się złośliwe oprogramowanie, które ułatwi zadanie 

oszustowi. Wiele osób zamieszcza też fałszywe ogłoszenia 

dotyczące sprzedaży jakiejś rzeczy np. mebli, książek, ubrań. 

Gdy zdecydujemy się na zakup produktu, prosi nas o dane karty 

kredytowej i w ten sposób, na niektórych stronach może nią 

płacić. 

Wiele ludzi uważa Internet za bezpieczne miejsce do 

komunikacji, pracy i rozrywki, dlatego nie zawsze są w stanie 

rozpoznać zagrożenie. Także duża część użytkowników 

bagatelizuje zagrożenie - przede wszystkim młodzież, która 

pada często ofiarą cyberprzemocy oraz hejtu.  

Więc pamiętaj, jeżeli ktoś po drugiej stronie ekranu grozi tobie 

oraz twoim bliskim, nęka, poniża i prześladuje to znak że jesteś 

ofiarą 

cyberprzemocy. 

Więc powinieneś 

to zgłosić osobie, 

której ufasz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Karina Matysiak 

 

 

Przerażająca podróż w czasie 
Rozdział 1 

Lecieliśmy, a bardziej wirowaliśmy jakieś 15 minut w jakimś 

niebieskim tunelu. Kręciło mi się już w głowie. Migały nam (a 

na pewno mnie jakieś daty - 966, to 1025, albo 1791. W końcu 

wylądowaliśmy na jakimś skalistym pustkowiu. 

- Gdzie my jesteśmy ? - spytał Bartek . 

- Nie wiem. Sprawdźmy na mapach Google – zaproponowałem. 

Niestety, gdy spojrzałem na telefon okazało się, że nie mam 

zasięgu. 

 - Kurde, zero kresek! 

- Co my teraz zrobimy? - zaniepokoił się mój najlepszy 

przyjaciel. 

- Spokojnie, spokojnie. Pomyślmy logicznie. Byliśmy w parku 

trampolin, weszliśmy w jakieś drzwi, które miały klamkę z 

jednej strony i zatrzasnęliśmy się. Następnie wciągnął nas jakiś 

błękitny portal, w którym były różne daty. Ale wszystkie 

dotyczyły Polski. Na przykład 966 to chrzest Polski, albo 1791 

uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. Wszystkie były w kolejności 

od najmłodszej do najstarszej i doszliśmy do 4 000 000 p.n.e. i 

na tym skończyliśmy tylko, że wtedy jeszcze Polski nie było. 

Więc ewidentnie cofnęliśmy się w czasie – nagle Bartek mi 

przerwał. 

- Po czym to stwierdzasz? - spytał 

- Po tym, że za tą skałą czai się jakiś prehistoryczny Ugas Bugas 

- odpowiedziałem mu. 



- Co tam? A faktycznie! 

Uciekajmy! – przestraszył 

się. 

- Nie ma takiej potrzeby, 

jest tego samego gatunku 

co my – uspokoiłem go. 

- Tak, tylko to jest jakiś 

australopitek i nie wiadomo co nam zrobi – uświadomił. Po tych 

słowach, przyglądający się nam stwór, podszedł do nas. Z 

zainteresowaniem przyglądał się mojemu telefonowi. Nagle 

wyrwał mi go mówiąc, a bardziej warcząc: 

- Grrrr  

-Nie, ty mówisz uga buga – powiedziałem 

- Grrrugrrra grrrugrrra?  

- Nie. UGA BUGA. 

-Ugrrra bugrra? 

- A idź – zniechęciłem się – oddaj telefon. 

- Ugrrra Bugrrra!- i po tych słowach odbiegł. 

- Wiesz co? myślę, że trzeba się stąd wynosić. Myślę, że te dwie 

jaskinie za nami mogą nam pomóc w powrocie. Poszliśmy w ich 

stronę, ale nic się nie zadziało, niczego tam nie znaleźliśmy. 

- Dobra magiku co teraz robimy? – zapadła ciemność. 

Ciąg dalszy nastąpi ... 
Janek Mikiewicz 
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