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Wszyscy dookoła powtarzają o
egzaminach maturalnych.

Szczególnie w tym miesiącu,
ponieważ maj to czas pisania
matur. Dlaczego jest ona taka
ważna? Z jednej strony jest to

po prostu egzamin, który
sprawdza naszą wiedzę i

umiejętności. Z drugiej jednak,
jeżeli byłby taki zwyczajny nie
byłoby tego całego chaosu i
stresu, który ze sobą niesie.

Dzieję się tak, ponieważ matura
to przede wszystkim otwarte

drzwi do dalszej edukacji. Jest
to naprawdę ważne, jaki wynik

otrzymamy z egzaminu
dojrzałości. Tym bardziej gdy
weźmiemy pod uwagę to, jak

ludzie wykorzystują nowe
możliwości, które są im
podsuwane przez ciągle

rozwijający się świat. Dzięki
maturze będziesz mógł

kontynuować naukę, a co za tym
idzie rozwijać się, poznawać

świat, nowych ludzi,
doświadczenia. Dzięki niej

będziesz mógł zdobyć
satysfakcjonującą Cię pracę czy

też podróżować po świecie. 
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1 Maj jest świętem państwowym  stanowiącym wolne od pracy. Jest
to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto to czci 
pamięci o licznych ofiarach, które domagały się między innymi 8-
godzinnego dnia trudnej pracy.
 2 maja jest świętem wyjątkowym i powszechnym . Od 2004 roku
obchodzimy ten dzień jako Dzień Flagi. Za czasów PRL- u tego dnia
zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu
zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3
Maja. Właśnie tego dnia 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-
czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas
gdy zdobywali właśnie te miasto .
 3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa
została zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku.
Głównymi autorami Ustawy Rządowej byli: Stanisław August
Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 26 05/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDwójeczka

Nawet mniej zagorzali fani popkultury znają
postacie ze znanych komiksów Star Wars, Marvel

czy DC.  Jednym z najsławniejszych jest Superman,
przybysz z planety Krypton o nadludzkich

umiejętnościach.  W zeszłym tygodniu bohater
obchodził już swoje 80 urodziny. Mimo tego jest

ponadczasowy, a jego przygody wciąż zachwycają. 
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Impreza urodzinowa herosa zaczęła się na
zlocie fanów popkultury WonderCon, 22

marca.  Wtedy oficyna DC Comics 
zaprezentowało wszystkie 1000 komiksów z
przygodami Supermana, pisane i rysowane

przez całe 80 lat. Podczas imprezy uczestnicy
mogli wysłuchać wywiadów wszystkich

twórców przygód herosa. Nie jestem wielkim
fanem DC Comics™, lecz nie pogardziłbym

uczestnictwem w tych urodzinach.
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     Dnia 25 kwietnia klasy IVa i IVb pojechały na
lekcje historii do Treblinki. Zwiedziliśmy żwirownię,
obóz zagłady nr 2 i obóz pracy nr 1 oraz miejsce
straceń. Widzieliśmy symboliczny grób Janusza
Korczaka i dzieci, które zginęły ze swoim
nauczycielem. Na płytach kamiennych były
wypisane nazwy miejscowości, z których
pochodzili zamordowani więźniowie. Zapaliliśmy
znicze przy pomniku poświęconym
pomordowanym Żydom w obozie 2 i pomniku      
poświęconym pomordowanym Polakom.
astępnie udaliśmy  się do muzeum, gdzie
oglądaliśmy makietę obozu  i nieliczne pamiątki po
więźniach. Następnie zostaliśmy zaproszeni do
obejrzenia dwóch filmów. 
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