
 Ten dzień upamiętnia rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodo-

wej, która została utworzona z inicjaty-

wy króla Stanisława II Augusta i zre-

alizowana przez Sejm Rozbiorowy     

w dniu 14 października 1773 roku. 

Potocznie dzień ten nadal zwany jest 

Dniem Nauczyciela. 
 

Rys historyczny 

 Historia Dnia Nauczyciela     

w Polsce ma swoje początki w 1957 

roku. Podczas Światowej Konferencji 

Nauczycielskiej w Warszawie ustalo-

no, że dzień 20 listopada będzie Mię-

dzynarodowym Dniem Karty Nauczy-

ciela i świętem nauczycieli. Konferen-

cja została zorganizowana przez Zwią-

zek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana 

Kartą praw i obowiązków nauczyciela, 

wprowadziła Dzień Nauczyciela ob-

chodzony w rocznicę powołania Komi-

sji Edukacji Narodowej. W 1982 roku 

Kartę praw i obowiązków nauczyciela 

zastąpiła Karta Nauczyciela, zmienia-

jąc nazwę święta na Dzień Edukacji 

Narodowej oraz wprowadzając prze-

pis: Dzień ten uznaje się za święto 

wszystkich pracowników oświaty (…). 
 

            Źródło: Wikipedia 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 

kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw      

i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 

1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela 

obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. 

Życzymy wszystkiego co dla Was 

najlepsze.  

Wy nam dajecie całe swe serce,  

Będąc tu z nami, ucząc, jak żyć.  

My chcemy również tu z Wami być.  

 

Najlepsze życzenia dla wszystkich 

wysyłamy,  

Chcąc pozbyć się od Was wszelkiego 

cierpienia.  

Uśmiechu życzymy i siły do pracy.  

Dobrego Dnia Nauczyciela! 
 

Oliwia Jankowska 
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 To polskie święto obchodzone co roku 16 

października, ustanowione przez Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi 

Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest 

przez Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski, 

przypadający w niedzielę bezpośrednio poprze-

dzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na pa-

pieża.  

Znaczenie daty 

 16 października 1978 roku arcybiskup 

krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy 

kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 

latach biskup Rzymu, niebędącym Włochem, zo-

stał wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł 

II. 16 października 2002 Jan Paweł II wprowadził 

do różańca Tajemnice światła.  

Dzień Papieża Jana Pawła II 
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Ustanowienie święta 

 16 października 

został ustanowiony świę-

tem przez Sejm RP 27 

lipca 2005 roku – jak 

uznano w uchwale –       

w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, 

człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześci-

jaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory. 

Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 po-

słów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzy-

mało się od głosu. 

 Święto było obchodzone po raz pierwszy 

w 2001 roku i nie jest dniem wolnym od pracy. 

  Źródło: Wikipedia 

Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO  

Z KASIĄ 

Dziś proponuję Wam słownictwo związane z przyborami szkolnymi, a także z najważ-

niejszymi osobami, które poznajemy w szkole. Pomyślałam także, że jesień to okres 

przeziębień i chorób, więc przybliżę Wam kilka słów dotyczących tej tematyki. W 

nawiasach podaję wymowę. Miłej zabawy przy nauce!  

Школа - [szkola] szkoła  

Зошит - [zoszyt] zeszyt  

Ручка - [rućka] długopis  

Лінійка - [linijka] linijka 

Олівець - [oliwec'] ołówek  

Коректор - [korektor] korektor  

Підручник - [pidrućnyk] podręcznik  

Портфель - [portfel'] plecak 

Однокласник - [odnoklasnyk] przyjaciel z klasy  

Однокласниця - [odnoklasnycja] przyjaciółka z 

klasy 

Бути хворим - [buty chworym] być chorym  

Температура - [temperatura] temperatura  

Кашель - [kaszel'] kaszel  

Пити сироп - [pyty syrop] pić syrop 

Холодні ноги - [cholodni nogi] zimne nogi  

Мати алергію - [maty alergiju] mieć alergie  

Лiкарства - [likarstwa] leki 

Лікарня - [likarnia] szpital  

Швидка допомога - [szwydka dopomoga] karetka  

Простудися - [prostudytysia] przeziębić się  
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Początki 

 Swoją przygodę z kolar-

stwem zacząłem w piątej klasie 

szkoły podstawowej w lokalnym 

klubie, do którego zacząłem cho-

dzić z moim kolegą. Na początku 

była to dla mnie bardzo dobra zaba-

wa, a treningi dzieliłem również     

z piłką nożną. Startowałem w ma-

zowieckich maratonach, jednak na 

początku nie osiągałem dobrych 

wyników. Po dwóch latach z kilko-

ma znajomymi założyliśmy klub 

"Kamyk Radzymin MTB team", w 

którym jeżdżę do dzisiaj (był to 

początek 2017 roku). Wtedy rów-

nież zrezygnowałem z piłki i w peł-

ni przesiadłem na rower. Cały czas 

startowałem w mazowieckich ma-

ratonach, lecz zacząłem je z łatwo-

ścią wygrywać, więc trzeba było 

spróbować czegoś trudniejszego. W 

sezonie 2019 zacząłem startować w 

pucharze Polski XCO. Był to dla 

mnie duży przeskok, ponieważ tra-

sy XCO są trudne technicznie i po-

siadają strome podjazdy, które wy-

magają dobrego przygotowania 

organizmu. W sezonie 2019 udało 

mi się wywalczyć czwarte miejsce 

w klasyfikacji generalnej pucha-

ru Polski i trzecie miejsce na Mi-

strzostwach Polski.  

 W sezonie 2020 wszystkich 

zaskoczył Covid-19. Wyścigów 

było mało i nikt nie wiedział, które 

się odbędą. W tym zawiłym sezo-

nie udało mi się zająć drugie miej-

sce w klasyfikacji generalnej Pu-

charu Polski XCO  i siódme na 

Mistrzostwach Polski, które po-

szły wyjątkowo 

nie po mojej 

myśli.  Płynnie 

przeszedłem do 

sezonu 2021, 

który był pełen 

głupich błędów 

z mojej strony, dzięki mojemu klu-

bowi miałem okazję wystartować   

w Mistrzostwach Europy we Wło-

szech. Zakończyłem je na około 40 

miejscu po problemach technicz-

nych z rowerem. Klasyfikację ge-

neralną Pucharu Polski kończę na 

pechowym czwartym miejscu, a w 

Mistrzostwach Polski nawet nie 

startuję, ponieważ na objeździe tra-

sy mocno rozcinam rękę, co elimi-

nuje mnie z jakiegokolwiek sportu. 

Pod koniec obecnego sezonu zo-

stałem powołany do kadry naro-

dowej      i miałem okazję uczest-

niczyć już na jednym zgrupowa-

niu kadrowym. 

 

Sukcesy 

 Pod koniec września, dzięki 

przebywaniu na wyjeździe kadry 

Polski, miałem okazję trenować 

na trasie wyścigu "Maja Włosz-

czowska MTB Race C1". Runda 

w Jeleniej Górze należy do czo-

łówki najcięższych tras w Polsce, 

są na niej zarówno strome i pokry-

te korzeniami zjazdy, jak i długie 

podjazdy. Poznanie tej trasy i tre-

nowanie na niej pomogło mi prze-

łamać się na niektórych odcinkach 

i jechać jak najlepszą linią na wy-

ścigu, co pozwoliło mi zaoszczę-

dzić nad rywalami cenne sekundy.  

Na starcie wyścigu stanęli zawod-

nicy z wielu krajów, między in-

nymi Estonii, Niemiec czy Ukra-

iny. Po niezbyt dobrym starcie 

jechałem na piątym miejscu i sys-

tematycznie przebijałem się do 

przodu. Już w połowie pierwszej 

rundy udało mi się objąć prowa-

dzenie i walczyć o nie z mistrzem 

Polski.  

  

      Ciąg dalszy na stronie 5. 
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Poznajcie Filipa Surdyka, ucznia klasy III A,  

który opowie o swojej pasji - kolarstwie. 



 6 października minęła kolejna rocznica 

zakończenia Kampanii Wrześniowej. Jeszcze w jej 

trakcie, jak i po, wielu polskich żołnierzy uciekało do 

Rumunii i na Węgry, aby uniknąć niemieckiej niewoli     

i dalej walczyć. O tym, jak wyglądała ewakuacja 

żołnierzy Wojska Polskiego, opowiada utwór za-

mieszczony obok.   

 Opisy ewakuacji polskich żołnierzy są prze-

platane z losami i pytaniami do jednej osoby, przez 

którą Polska przegrała w 1939 roku - Marszałka 

Edwarda Rydza-Śmigłego. Budował mit niezwyciężo-

nej polskiej armii, który został obalony 1 września 

1939 roku. Z nikim nie dzielił się też planami obrony 

Polski, powstała teoria, że takie plany nigdy nie ist-

niały.  

 
     Zdjęcie 

pilotów 
witanych 

przez miej-

scową 
ludność po 

przekrocze-

niu      
granicy z 

Rumunią 

 

 Marszałek, który zapewniał, że nie oddamy 

nawet jednego guzika, 17 września uciekł wraz z pre-

zydentem Ignacym Mościckim i ministrem spraw za-

granicznych Józefem Bekiem do Rumunii, gdzie żył 

w dobrych warunkach. 

 

We wrześniu 1939 
r. Rumunia i Węgry 

otworzyły granice 

dla dziesiątków 
tysięcy uciekinie-

rów z ogarniętej 

wojną Polski. 

 

  

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 
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WIERSZ  

Marszałku, co na śmierć słałeś żołnierzy tysiące 

Spędzasz w rumuńskiej willi długie miesiące 

 

Płaczą przez ciebie matki, córki i żony 

Nad polami bitew krążą czarne wrony  

 

Ciągną nad granice kolumny w mundurach khaki  

Jakie powiodą ich życia szlaki?  

 

Nadciągają do innych krajów jak klucz ptaków zagu-

biony  

Każdy syn polskiej ziemi załzawiony  

 

Karabiny kładą równo na stosy  

Jak potoczą się ich losy?  

 

Za plecami brzmi huk armat ostatni  

Cóż to za Marszałek co żołnierzy zostawił? 

  

Słychać krzyki i płacz walczących w kraju 

Tobie Marszałku w niewoli jak w raju 

 

 Czy gdy patrzysz z okna więzienia  

To jest ci bliska ojczysta ziemia?  

 

Czy myślisz czasem o swoich żołnierzach?  

O wszystkich nic nie wartych przymierzach? 

 

Za nami zostają domy i rodzinne strony  

Za nami zostają polegli koledzy i rozbite schrony  

 

Mierzą nas Rumuńscy żandarmi 

Smutnych żołnierzy z pokonanej armii 

 

W myślach swych przeklinają Marszałka  

Przez którego armia i ojczyzna we wrześniu przegrała 

 

   Opracowanie Mikołaj Jacyna 



Drukarki 3D 
 

„Wreszcie trion może zawierać zapis <recepty pro-

dukcyjnej>. Połączony z nim drogą radiową automat 

wykonuje potrzebny odbiorcy przedmiot i w taki spo-

sób zostać zaspokojone nawet najwymyślniejsze za-

chcianki fantastów pragnących mieć meble w stylu 

starożytnym czy najniezwyklejsze odzienie, trudno  

we wszystkie części Ziemi niewyobrażalną różnorod-

ność dóbr, jakich może ktoś z rzadka zapragnąć”.  
 

„Obłok Magellana” (1955) 

NASZ PATRON - PROROK LEM 

Ciąg dalszy artykułu  

MIŁOŚNIK KOLARSTWA W NASZYM LICEUM 

 
 Na początku drugiej rundy zacząłem stopniowo doganiać ju-

niorów, którzy startowali minutę przed nami. Co prawda w niektó-

rych przypadkach było to dosyć uciążliwe ze względu na duże zmę-

czenie, ale starałem się pilnować dobrej linii na zjazdach i powięk-

szać przewagę nad rywalami z mojej kategorii. Ostatecznie do końca 

wyścigu udało mi się utrzymywać bezpieczną przewagę i spokojnie 

dojechać do mety na pierwszym miejscu. Po wyścigu byłem zado-

wolony ze swojej jazdy i z osiągniętego wyniku. 

 

    Artykuł przygotował Filip Surdyk 

G A Z E T K A  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O   
I M .  S T A N I S Ł A W A  L E M A  W  S T A N I S Ł A W O W I E  P I E R W S Z Y M

  

Internet & Google 
(Lem: Biblioteka Trionów) 

 

„Trion może magazynować nie tylko obrazy świetl-

ne, sprowadzone do zmian jego struktury krystalicz-

nej, a więc podobizny stronic książkowych, nie tylko 

wszelkiego rodzaju fotografie, mapy, obrazy, wykre-

sy czy tablice, jednym słowem wszystko, co można 

przedstawić w sposób  dostępny odczytaniu wzro-

kiem. Trion może magazynować równie łatwo 

dźwięki, a więc głos ludzki, jak i muzykę, istnieje 

też  metoda <zapisu woni>”. 

„Obłok Magellana” (1955) 
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Jak Stanisław Lem wyobrażał sobie przyszłość?  

Okazuje się, że żyjemy otoczeni technologiami  i gadżetami, których rozwój, pojawienie się         

i działanie pisarz trafnie przewidział przed ponad pół wiekiem - od Internetu przez smartfony  

aż po drukarki 3D.  
Kwartalnik „Przekrój” nr 4/2021 zamieścił informacje o Lemowskich cudach. Dziś o dwóch z nich.  


