
Kwartalnik  
3. IX– 30.XI 2018r.

 
KURIER SZKOLNY 

Czas na pierwszy 
dzwonek 

1 

Jak przetrwać rok 
szkolny? 

2 

Obchody 100-lecia 
odzyskania                    

niepodległości 

3 

110– lecie naszej 
Szkoły 

6 

Święto Edukacji              
Narodowej 

7 

Żarty o szkole 8 

  

W TYM NUMERZE:  

Skład redakcyjny: 

 Rafał Olko 

 Miłosz Kowalski 

 Aleksandra Skiba 

 Katarzyna Zagaja 

 Bartłomiej Pęcak 

Opiekun: Edyta Małek-Karaś 

Fotograf: Maciej Rychlak 

Czas na pierwszy dzwonek roku szkolnego 2018/2019 

3 września 2018 r. rozpoczął się nowy rok szkolny, który - decyzją minister         
edukacji - będzie obchodzony pod hasłem "Niepodległa". Jak podaje                       
ministerstwo, naukę podjęło 4,5 miliona uczniów w niemal 24 tysiącach szkół              
i placówek oświatowych.  

W szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, technikach,                                                                  
oddziałach zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych i szkołach 
przysposabiających do pracy) będzie około miliona uczniów, natomiast                     
w branżowych szkołach pierwszego stopnia (wprowadzonych w ubiegłym roku 
w miejsce wygaszanych zasadniczych szkół zawodowych) w klasach                   
pierwszych i drugich - 113 tysięcy uczniów. 

Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na 
sprawy, które w danym roku powinny być priorytetem. Rok szkolny 2017/2018 
był ogłoszony "Rokiem dla Niepodległej" - priorytetem były wówczas                               
przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę                       
niepodległości.  

Witamy w  naszych murach uczniów klas  pierwszych  

Drodzy pierwszoklasiści! 

WITAMY WAS W GRONIE PRAWDZIWYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.                             
CHCEMY, ŻEBY DNI SPĘDZONE W SZKOLE BYŁY DLA WAS RADOSNE I SZCZĘŚLIWE. 

Od dzisiaj tworzycie z nami wielką szkolną rodzinę. Waszymi przewodnikami po ogromnej krainie wiedzy 
będą nauczyciele i rodzice. Również my, starsi koledzy, chętnie podamy wam pomocną dłoń. Będziemy się 
spotykać w szkole podczas pracy i zabawy, mamy nadzieję, że każdy dzień spędzony w szkole przyniesie 
wam wiele radości. Życzymy Wam samych sukcesów w nauce i wzorowego szkolnego świadectwa.                  
Cieszymy się, że jesteście z nami! 

Uczniowie klasy pierwszej Technikum: Daniel Dobkowski,                          
Sebastian Dziedzic, Weronika Kłos, Jakub Jezuit, Adrian Powęzka, Jakub                
Pęcak , Grzegorz Szwedo, Piotr Ślanda, Przemysław Tofilski, Dawid Wojtaś. 
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Jak przetrwać rok szkolny? 

W końcu zaczął się wrzesień i każdy uczeń zadaje sobie to pytanie. A przecież szkoła wcale nie jest zła. Co 
więcej, może być całkiem fajna, pod warunkiem, że dobrze się do niej nastawisz i wykorzystasz wszelkie 
możliwości, jakie ci daje.  
Koniec laby. Koniec wylegiwania się w łóżku o poranku, myślenia o niebieskich migdałach na zielonej                  
trawce. Teraz czas pomyśleć, jak przetrwać rok szkolny i zorganizować go tak, żeby pozostały po nim             
wspomnienia co najmniej tak miłe jak te z wakacji. I choć to wydaje się trudne niczym zawiłości algebry, ta 
misja prawdopodobnie się uda - potrzeba tylko dobrych chęci. Oto kilka porad jak przetrwać rok szkolny                             
i przywitać kolejne wakacje z poczuciem sukcesu:  

- Ucz się - tak, zaczynamy z grubej rury. Ucz się systematycznie i wnikliwie - korzyści z tego co nie miara. 
Przede wszystkim dobrzy uczniowie mają spokój z nauczycielami, poprawkami klasówek i stresem na                                    
lekcjach. Kiedy inni obgryzają paznokcie z myślą o odpytywaniu, Ty zaoszczędzisz sobie stresów. A stres, 
jak wiadomo, jest szkodliwy dla zdrowia i urody. Ponadto, nikt z nas nie lubi blamażu, a stanie na środku 
klasy z czerwonymi uszami nie należy do przyjemnych uczuć. Jeśli się skupisz, na przygotowanie do lekcji                   
wystarczą dwie, trzy godziny dziennie. Tak niewiele, a tyle zmartwień z głowy.  
- Angażuj się w zajęcia pozalekcyjne -  redagowanie gazetki, działalność w samorządzie szkolnym, zawody 
sportowe. To nie tylko wypełniacze czasu. Dzięki nim nabierzesz inicjatywy do działania, zapunktujesz                   
u nauczycieli i rodziców, odkryjesz i rozwiniesz swój talenty i co równie ważne - raz na jakiś czas zyskasz 
cenne usprawiedliwienie nieobecności na lekcjach. Ha!  
- Interesuj się tym, czego musisz się uczyć, a mus stanie się przyjemnością. Wybierz swoje ulubione                  
przedmioty i czytaj literaturę uzupełniającą, oglądaj filmy dokumentalne na powiązane tematy. Lata szkolne 
to czas, kiedy możesz zdobyć fascynującą wiedzę z różnych dziedzin, dowiedzieć się wiele o otaczającym 
Cię świecie - wszystkiego nie zapamiętasz na zawsze, ale coś w głowie zostanie - może kiedyś uda Ci się 
zabłysnąć w towarzystwie?  
- Pielęgnuj szkolne znajomości i celebruj czas wolny - przyjaźnie zawarte w czasach szkolnych zazwyczaj 
trwają latami, a jeśli uda Ci się stworzyć z kolegami zgraną paczkę, kiedyś z łezką w oku będziesz pstrykać 
zdjęcia na ich ślubach, a ich dzieci będą nazywały Cię ciocią. Zresztą, gdy wokół masz bliskich ludzi o tych 
samych problemach i rozterkach, łatwiej jest przetrwać szkołę i nie tylko. Nie izoluj się od grupy - razem 
raźniej.  
- W czasie wolnym wypoczywaj - uczniowie lubią zostawiać naukę na później - weekendy, przerwy                
świąteczne, dni wolne. Tymczasem dzięki systematycznemu powtarzaniu materiału przerwy od lekcji można 
wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem - na odpoczynek, który dodaje sił i energii. Kiedy dobrze               
organizujemy sobie czas, ten przestaje uciekać przez palce.  
Dzięki odrobinie sprytu nawet chodzenie do szkoły nie musi być przykre i uciążliwe. Pocieszamy - lata 
szkolne to najbardziej beztroski okres życia, potwierdzi to każdy dorosły. A może Ty masz swoje pomysły 
jak przetrwać rok szkolny?  

PAMIĘTAJ, ŻE UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE 
Wspomnieliśmy o tym wcześniej i ty powinieneś                    
o tym pamiętać. Największą wagę przykładaj do 
przedmiotów, z których jesteś dobry lub do tych, 
które lubisz. Nasze życie teraz składa się głównie              
z nauki i musimy się z tym pogodzić. Wystarczy 
znaleźć sposób, dzięki któremu to przyswajanie                  
wiedzy nie będzie dla nas czymś uciążliwym.                   
Podejdźmy do nauki chociaż trochę pozytywnie. 



Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda                  
zaapelował o wspólne przygotowanie i świętowanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 2018 r. Pełnomocnikiem prezydenta RP do spraw narodowych obchodów setnej rocznicy                          
odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został minister Wojciech Kolarski. 

Uchwałą z 25 maja 2017 r. Sejm RP VIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem                           
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uchwałą z 7 grudnia 2017 r. Senat RP IX        
kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. 

W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości 28 lipca 2017 r. minister spraw wewnętrznych                     
Mariusz Błaszczak zainicjował akcję pod nazwą „Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018”. 

W 2017 r. podjął działalność Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na wniosek prezydenta RP zwołano Zgromadzenie Narodowe na 5 grudnia 2017 r. z okazji 150. rocznicy               
urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, co stanowiło inaugurację obchodów 100-lecia odzyskania                       
niepodległości przez Polskę. W orędziu wygłoszonym przed obiema izbami parlamentu tego dnia                      
prezydent zainaugurował obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

8 maja 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła odznakę okolicznościową Medal 100-lecia Odzyskania                        
Niepodległości. 

15 czerwca 2018 r. ustanowiono Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 

12 września 2018 r. prezydent Andrzej Duda ogłosił nazwiska 25 osób, które w dniu 11 listopada 2018 r.                   
pośmiertnie zostaną uhonorowane Orderem Orła Białego. 

W wyniku zaborów państwo polskie zostało 

wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych 

powstań, nie udało się doprowadzić do                  

odzyskania niepodległości. Dopiero światowy 

konflikt, w którym wzięły udział wszystkie 

mocarstwa zaborcze, stał się szansą na                    

niepodległość. W I wojnie światowej Rosja 

stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec                                 

i Austro-Węgier. W rezultacie również na                   

ziemiach Polski wytworzyły się stronnictwa                           

prorosyjskie i proaustriackie. 

Orientację prorosyjską reprezentowali ludzie związani z Ligą Narodów 

i endecją (Narodowa Demokracja) z Romanem Dmowskim na czele.  

Za głównego przeciwnika uznawali oni Prusy. Koncepcja proaustriacka 

narodziła się w oparciu o Polską Partię Socjalistyczną z Józefem      

Piłsudskim na czele. Z powodu szerszej autonomii w Galicji, planowali 

oni wprowadzenie własnych sił zbrojnych do Królestwa Polskiego,                   

a następnie wybuch powstania przeciwko Rosji. Na wyzwolonych               

terenach miał powstać zalążek państwa polskiego, które stopniowo             

miało odzyskać dawne terytorium. 
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Po wybuchu wojny Piłsudski zaproponował Austrii pomoc wojskową poprzez wywołanie powstania                      
w Królestwie Polskim. Już w 1914 granicę z Rosją przekroczył pierwszy polski oddział – Pierwsza Kadrowa 
Kompania Strzelców. Wysiłki Piłsudskiego były jednak nadaremne – ludność miała dość zrywów i nie udało 
się wywołać powstania. Postanowiono zatem stworzyć Legiony Polskie. Brały one czynny udział w walce na 
frontach I wojny światowej. W przypadku endecji działalność polityczna nie przyniosła rezultatów,                     
utworzono co prawda komitety obywatelskie i Komitet Narodowy Polski, ale Rosjanie zignorowali je.  

Pierwszym widocznym efektem działalności politycznej był Akt 5 listopada. Proklamował on ”samodzielne 
Królestwo Polskie”, utworzone z ziem zaboru rosyjskiego. Oczywiście chodziło jedynie o zachęcenie                 
Polaków do walki przeciwko Rosji, a deklaracja była tylko wabikiem na rekrutów. Powstały jednak początki 
organizacji państwa w postaci Tymczasowej Rady Stanu pełniącej funkcję rządu. 

Kolejnym przełomem była rewolucja w Rosji. Władze rewolucyjne postanowiły możliwie dużo obiecać,                
a potem po ustabilizowaniu się sytuacji ”renegocjować”. Powstały nowe polskie jednostki: Dywizja                    
Strzelców Polskich (IV 1917), I Korpus Polski (VII 1917) oraz armia polska we Francji (VI 1917). 

Kiedy Polacy mieli już własne siły, zbrojne państwa centralne zauważyły zagrożenie. Polskie jednostki                

miały złożyć przysięgę wierności. W wyniku odmowy rozwiązano I i III brygadę legionów, a żołnierzy              

internowano. Piłsudski znalazł się w Magdeburgu. Ponieważ państwa centralne pokonały Rosję, Polacy 

przestali być potrzebni jako samodzielny naród. Spowodowało to spadek zainteresowania sprawą polską. 

Jednakże Rosja, podpisując traktat brzeski, spowodowała zerwanie wszelkich zobowiązań zachodnich                      

aliantów. Teraz to państwom Ententy zaczęło zależeć na silnej Polsce. Ponadto polskie oddziały w armii                   

austriackiej zbuntowały się, a przez Królestwo Polskie przetoczyła się fala strajków. 

Koniec I wojny spowodował chaos w całej Europie. 

Na terenach zaborczych rozpoczęło się spontaniczne 

rozbrajanie wycofujących się oddziałów niemieckich. 

Polacy oczywiście od razu rozpoczęli od walki                 

politycznej między sobą. Powstawały liczne ośrodki 

polskie w miastach. Powołanie Tymczasowego              

Rządu Ludowego Republiki Polskiej w nocy 6-7             

listopada 1918 spowodowało ustabilizowanie się                 

sytuacji. Przełomowym momentem było przybycie do 

Warszawy Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on 

mianowany naczelnym dowódcą wojska polskiego. 

Politycy w kraju porozumieli się wreszcie                            

z przebywającym na emigracji rządem Dmowskiego   

i utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na               

czele. Wydał on dekret 22 listopada mianujący                              

Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.  

Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez                

Polskę, trzeba ją było jeszcze zachować. Oprócz                  

postanowień traktatu wersalskiego, w kształtowaniu 

się powojennej Polski dużą rolę odegrały walki                  

toczone z państwami sąsiadującymi. Postaram się 

zatem przybliżyć przebieg procesu kształtowania się 

granic II Rzeczypospolitej. 

Na zachodzie w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie. Powstańcom udało się zaskoczyć 

władze niemieckie zajęte tłumieniem powstania robotników w Berlinie. Dzięki akcjom powstańców                    

dowodzonych przez gen. Józefa Dowbora- Muśnickiego udało się wyzwolić województwo poznańskie.                 

Powodzenie powstania miało duże znaczenie dla przebiegu konferencji w Paryżu. Mocarstwa zachodnie 

zostały bowiem postawione przed faktem dokonanym. Niestety, w pozostałych kwestiach postanowienia nie 

były korzystne dla Polski. 

Podjęte zostały decyzje o plebiscytach na następujących terenach:                  
Powiślu, Warmii i Mazurach, Górnym Śląsku. Polska otrzymała                        
w zasadzie tereny już zajęte, czyli obszary Pomorza Gdańskiego (bez 
Wolnego Miasta Gdańsk pozostającego pod opieką Ligi Narodów) 
Wielkopolskę i okolice Działowa. W wyniku przeprowadzonych                   
plebiscytów Polacy utracili Warmię, Mazury i Powiśle. 11 lipca 1920r. 
zyskano jedynie kilka wsi z prawego brzegu Wisły.  



 

Walki na wschodzie zaczęły się, gdy tylko Niemcy zaczęli się wycofywać. Już 1 listopada 1918 r. doszło do 
starć z Ukraińcami. Walki te oprócz Lwowa objęły całą Galicję. Podobnie rzecz się miała na terenach Litwy. 
Walki między wojskami polskimi a radzieckimi trwały od grudnia 1918 r. Spowodowane to było polityką 
Piłsudskiego, który pragnął utworzyć jak najszerszą strefę oddzielającą Polskę od ZSRR. 

Mimo potępienia działań polskich przez mocarstwa zachodnie, w kwietniu 1920 r. Polacy decydują się na 

ofensywę na Ukrainie. Jednak Rosjanie, którzy uporali się już z kontrrewolucjonistami, odpowiadają                   

miażdżącym kontruderzeniem. Armia Czerwona dowodzona przez marszałka Tuchaczewskiego staje na 

przedpolach Warszawy. W sierpniu dochodzi do osławionego ”Cudu nad Wisłą”. W rzeczywistości                   

Tuchaczewski miał niewielkie szanse na zdobycie Warszawy. Polskie wojska były znacznie lepiej                       

wyszkolone, walczyły na własnym terenie i wiedziały, że bronią stolicy, zaopatrzenie Armii Czerwonej było 

rozciągnięte na długim odcinku. Poza tym, wbrew pozorom, Tuchaczewski borykał się z brakiem                        

odpowiedniej liczby żołnierzy, co uniemożliwiło mu zabezpieczenie skrzydeł. Dzięki bohaterskiej obronie 

polskich oddziałów gen. Franciszka Latinika, które odpierały kolejne fale szturmujących                                     

Czerwonoarmistów, udało się wyprowadzić kontruderzenie na skrzydło wojsk bolszewickich. 

Armia gen. Władysława Sikorskiego, trzykrotnie słabsza 
niż siły bolszewickie, natarła na wschodni brzeg Wkry,          
a potem na Nasielsk. Ciężkie boje toczyły się przez                 
następny dzień, kiedy to sowieckie armie podjęły atak na 
całym odcinku. Rosjanom nie udało się jednak odzyskać 
inicjatywy. 16 sierpnia rozpoczęło się uderzenie znad 
Wieprza, dzięki przełamaniu sowieckiego frontu                       
Polakom udało się wyjść na tyły armii Tuchaczewskiego 
i zmusić go do odwrotu. Już 18 sierpnia Polacy otrzymali 
rozkaz pościgu za wycofującym się nieprzyjacielem. 

Zawieszenie broni kończące walki na froncie wschodnim 
zostało podpisane 8 października 1920 r. W wyniku                 
rozmów pokojowych w marcu 1921 r. podpisano pokój                     
w Rydze kształtujący granicę wschodnią Polski. 

 

W ten oto burzliwy sposób ukształtowały się krótko po odzyskaniu niepodległości granice państwa                         

polskiego. Jednak nie były one trwałe. Nadciągała bowiem druga wojna, mająca zmienić oblicze Europy.  

"11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, 
rusyfikacji i germanizacji, po wielkich  powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu                 
ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to 
dzięki tym, którzy pozostali  nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. "Odzyskanie niepodległości dokonało się 
poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie               
duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin" - głosi uchwała. Sejm wyraził też               
nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego 
Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz              
w jedności i pojednaniu.        

źródło tekstu/ ilustracja "Flaga II Rzeczypospolitej z herbem państwowym" 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=5E43F3EA281EAD4AC12582050034C684
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski#/media/File:Flag_of_Poland_(with_coat_of_arms,_1919-1928).svg


WAŻNE DATY Z HISTORII SZKOŁY 

Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie o kierunku przyrodniczo- gospodarskim, Szkoła 
Zawodowa Dokształcająca. Budynek szkolny - 1908 r. Pierwsza matura - 1912 r. Zawodowa               
Szkoła Koszykarska - 1932 r. Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego - 1935 r. Budynek                
warsztatów stolarskich - 1937 r. Państwowe Szkoły Rzemieślnicze - 1939 r. Budynek warsztatów 
metalowych - 1958 r. Nadanie imienia szkole gen. Władysława Sikorskiego - 01.09.1990 r. Zespół 
Szkół (połączenie z LO) - powołanie - 01.09.1978 do 31.08.1981 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
01.09.1981 r. do 31.08.1988 r. Zespół Szkół Zawodowych - 01.09.1988 r. do 31.08.2002 r.                 
Technikum Mechaniczne (3 letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej) - budowa                
maszyn - 01.09.1985 r. Technikum Mechaniczne (5 letnie na podbudowie Szkoły Podstawowej) - 
budowa maszyn - 01.09.1990 r. Technikum Mechaniczne (4 letnie na podbudowie Gimnazjum) - 
budowa maszyn - 01.09.2002 r. Technikum Przemysłu Drzewnego (3 letnie na podbudowie                   
Zasadniczej Szkoły Zawodowej) - meblarstwo - 01.09.1998 r. Technikum Przemysłu Drzewnego 
(5 letnie na podbudowie Szkoły Podstawowej) - meblarstwo - 01.09.1999 r. Technikum Przemysłu 
Drzewnego (4 letnie na podbudowie Gimnazjum) - meblarstwo - 01.09.2002 r. Zespół Szkół -                
od 1 września 2002 r. Technikum Uzupełniające - 2005 r. Technikum Handlowe- od 1.09.2012r. 
Technikum Logistyczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych– 1.09.2013 r. Kurs                                  
Kwalifikacyjny A.22 Prowadzenie  działalności handlowej– 1.09.2014r. Kurs Kwalifikacyjny M.19                       
Użytkowanie obrabiarek skrawających-1.09.2015r Kurs Kwalifikacyjny M.44 Organizacja                       
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń– 1.09.2016 r. 

Dyrektorem szkoły od 1.09.2006 r. jest mgr Edward Wołoszyn. 

17 października 2008 r. obchodziliśmy 100- lecie. 

       Nasza „jubilatka” obecnie wraz z nauczycielami 

W 1939 roku został ufundowany sztandar przez                    
Obywateli Rudnika i okolic dla Państwowych 
Szkół Rzemieślniczych w Rudniku nad Sanem.  



Święto Edukacji Narodowej  

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. 
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 
która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława                    
Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm                      
Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie 
dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji                 
Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty                 
Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa               
Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła 
Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę 
praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji 
Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty 
(…).  

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do 
nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji                     
Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji                     
Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.                       
Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz 
dyrektorów szkół na uroczystych galach.  

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.   
Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, jednak                           
w dzisiejszych czasach nabiera ona wyjątkowego znaczenia. Bycie dobrym nauczycielem i wychowawcą 
wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również a może nawet przede wszystkim zaangażowania                 
i chęci współpracy z młodym pokoleniem, otwartości na nowe wyzwania, które stawiane są współczesnemu            
społeczeństwu. 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, w imieniu całej społeczności uczniowskiej  pragniemy złożyć                 
wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym, pomyślności  w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji             
z pełnionej funkcji. Niech Święto Edukacji  przypomina o zaszczytnych  powinnościach nauczycielskich, 
napawa optymizmem i budzi nadzieję.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty


Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 Nauczyciel napisał na tablicy wzór                   

chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi               

nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają do 

szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi                 

zadanie z matematyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A da pan spisać? 

Nauczyciel zwraca się do ucznia:  

- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz do szkoły, ale z pewnością powinieneś 

zagrać w Totolotka.  

- A to czemu panie profesorze?  

- Bo na 49 pytań, dobrze odpowiedziałeś dokładnie na sześć. 

- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na skrzycach. 

On nie ma za grosz słuchu - mówi nauczycielka. 

Na to mama: 

- On nie ma słuchać, on ma grać. 

Żarty o szkole 

Polonistka pyta 

Jasia:  

- Podaj dwa 

zaimki.  

- Kto? Ja?!  

- Brawo Jasiu 

piątka. 

Pani w szkole pyta Jasia:  

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid?  

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?  

- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.  

Na historii pani zawołała Karola do                        

odpowiedzi.  

-W którym roku rozpoczęła się II wojna             

światowa?  

-W 1939- odpowiedział Karol.  

-Kto ją wywołał?  

-Adolf Hitler.  

-Ile ludzi zginęło?  

-Naukowcy tego nie stwierdzili.  

Na drugi dzień Bartek pyta Karola.  

-O co pani ciebie wczoraj pytała?  

-Zapamiętaj odpowiedzi:  

Na pierwsze pytanie odpowiedz 1939,  

na drugie Adolf Hitler, a na trzecie  

naukowcy tego nie stwierdzili.  

Na następnej historii pani wyrwała                   

Bartka do odpowiedzi.  

-W którym roku się urodziłeś?  

-W 1939-odpowiada pewny siebie                   

Bartek  

-Kto jest twoim ojcem?  

-Adolf Hitler.  

-Bartek czy ty masz mózg?!-pyta                     

zdenerwowana pani.  

-Naukowcy tego nie stwierdzili. 

Do opracowań wykorzystano zasoby internetowe. 


