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1 września 2022 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku         
szkolnego dla uczniów Technikum i Liceum. Podczas uroczystości 
Dyrektor szkoły Edward Wołoszyn przywitał uczniów, nauczycieli 

i rodziców. Życzył owocnej edukacji i wielu sukcesów.           
Szczególnie serdecznie przywitał    w imieniu całej społeczności 

szkolnej uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej         
i poprosił o otoczenie ich wyjątkową opieką przez starszych         

kolegów i koleżanki. 

                                                    Życzymy udanego roku szkolnego! 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
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Pierwszoklasistom życzymy samych radosnych             
dni w murach naszej szkoły. 

Drodzy nauczyciele dla Was 1 września oznacza początek ciężkiego, pełnego pracy roku. Życzymy Wam,  
by współpraca z nami, uczniami, układała się jak najlepiej i abyście osiągali sukcesy na polu zawodowym.   
            Pamiętajcie jednak, że uczeń to też człowiek i wiele rożnych niesprzyjających okoliczności sprawia, 
że                 czasem nie ma on zdania, nie jest przygotowany tak dobrze jak zwykle lub po prostu nie mógł 
przyjść do szkoły na ważny sprawdzian. Przy odrobinie Waszej wyrozumiałości i naszej chęci do nauki, ten 
nowy rok szkolny na pewno będzie dla nas wszystkich udany. 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny… 

Nie zapominamy też o naszych pierwszoklasistach!             
Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują               
  i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie.                    
Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza 
szkoła stanie się waszą szkołą, a nauka w niej będzie dla was 
owocna i przyjemna. Cieszymy się, że zasililiście nasze       
szeregi i będziecie wraz z nami tworzyć dobrą tradycję      
naszej szkoły. Liczymy, że włączycie się w jej życie,         
zadziwicie pomysłowością i energią. 
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Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom             
życzymy, aby był to dobry rok, pełen radości,                    
pozytywnych wrażeń i nowych doświadczeń.                  
Dużo zdrowia, energii i zapału w podejmowaniu            
codziennych obowiązków oraz wielu sukcesów                 
  i satysfakcji z wykonywanych zadań. 

Witaj szkoło,                   
przez cały rok będzie      

wesoło! 



Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela, jak co roku, przypada         
14 października. To święto wszystkich pracowników oświaty, w tym również nauczycieli,      
reprezentujących zawód, który powstał wraz z narodzinami cywilizacji. Zobaczcie, jak na 
przestrzeni wieków zmieniała się praca nauczyciela oraz jak w tym czasie kształtował się    

system szkolnictwa. 

Kim był pierwszy nauczyciel, który zniknął w mroku dziejów? Jego praca z pewnością wyglądała zupełnie 
inaczej niż współcześnie. Młode pokolenia, na podstawie uważnych   obserwacji, naśladowały swoich     
starszych współtowarzyszy. Dzięki temu młodzi uczyli się nowych rzeczy, a członkowie      starszyzny, jako 
ci bardziej doświadczeni i mądrzejsi,  przekazywali im podstawową wiedzę. Tak kształtował się archetyp 
pedagoga. 
Najstarsze wzmianki o zawodzie nauczyciela pojawiły się już  w 2200 r. p.n.e. w Chinach, gdzie               
powoływano wysokich urzędników państwowych do nauczania młodzieży. 

Prekursorem oraz symbolem zawodu            
nauczyciela stał się wówczas Konfucjusz. 
Głównym zadaniem nauczyciela miało być 
pielęgnowanie w uczniu podstawowych       
wartości – dobra, prawdy i piękna. 

Kolejnym miejscem rozwoju systemu edukacji były Indie, gdzie rolę nauczycieli przejmowali kapłani,      
którzy opierali pracę na przyjacielskich stosunkach z uczniami. Nauczano przede wszystkim z ksiąg         
filozoficzno-teologicznych. 
Zgoła inaczej proces kształcenia wyglądał w Grecji. Pierwsze wzmianki dotyczące nauczania pochodzą ze 
Sparty, gdzie nauczycielem był każdy dorosły obywatel, a nauka oparta była na surowym wychowaniu. Po 
Sparcie przyszedł czas na Ateny, które były pierwszym miejscem, gdzie pojawiła się instytucja szkoły.     
Jednym z jej najbardziej znanych nauczycieli był Arystoteles. 

W Rzymie wykształcił się trzystopniowy proces nauczania prowadzony przez różnych nauczycieli. Byli    
nimi: literator, który uczył pisania i czytania, gramaticus – uczył wypowiadania się oraz pojmowania treści, 
retor – czyli nauczyciel wymowy. 

Sprawujący funkcję pedagoga mogli liczyć na przywileje nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika, czyli 
zwolnienie ze służby wojskowej lub płacenia podatków. 

Śmiało można stwierdzić, że model nauczyciela wykształcony w starożytności – głównie w Grecji                
i Rzymie – stał się wzorem dla późniejszego nauczyciela-wychowawcy. 

Czas średniowiecza był przełomowy dla systemu 
edukacji. Powstały pierwsze uniwersytety, m.in. w 
Oxfordzie,      Bolonii czy Paryżu. Rolę nauczycieli 
przejęli głównie    zakonnicy, dlatego też zaczęły 
dominować szkoły         katedralne i parafialne. Na 
uniwersytetach obowiązywały trzy fakultety: teologiczny, 
medyczny i prawny, po           zakończeniu których 
otrzymywało się stopień doktora, uprawniający do 
nauczania. Swoje funkcjonowanie        rozpoczął także 
wydział filozoficzny poświęcony tzw. siedmiu sztukom 
wyzwolonym. Były to: gramatyka,         dialektyka, 
retoryka, muzyka, astronomia, geometria           i 
arytmetyka. 



Renesans przyniósł zmiany i nowości w ówczesnym systemie szkolnictwa. Jezuici założyli pierwsze        
seminaria nauczycielskie, które kształciły kolejne pokolenia pedagogów. Kres renesansu to także rozkwit 
literatury związanej z rolą nauczyciela. Erazm z Rotterdamu w swych dywagacjach zalecał nauczycielom 
wyrozumiałość, łagodność i liczenie się z naturą dziecka. 

 

14.10.1773 r. powstała w Polsce      
Komisja Edukacji Narodowej, która 
utworzyła tzw. stan akademicki, czyli 
pierwszy w Europie zawodowy     
związek zrzeszający profesorów i 
nauczycieli szkół średnich. Dzień        
Nauczyciela, polskie święto 
państwowe, oświaty i szkolnictwa 
wyższego, jest upamiętnieniem 
rocznicy powstania komisji. 
Oświecenie to czas, w którym zawód 
nauczyciela stał się zawodem      
świeckim. Urosła także ranga, status 
społeczny oraz prestiż tej profesji – 
pedagodzy otrzymali status urzędnika 
państwowego wraz ze wszystkimi 
przywilejami, takimi jak np.            
emerytura. 
Współcześni nauczyciele mierzą się    
z wieloma wyzwaniami. Choć system 
edukacji, sposób wykładania wiedzy    
i relacja między nauczycielem              
a uczniem zmieniały się na przestrzeni 
wieków, nie zmieniło się jedno – by 
uczeń mógł rozwinąć skrzydła,         
potrzebuje nauczyciela, który wskaże 
mu drogę. Doceniajmy swoich 
nauczycieli nie tylko w tym              
szczególnym dniu, ale na co dzień. 

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi              
wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć  i dociekliwy 
umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności              
zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, 
próbowania,  działania! 
           B. Conklin 

„Szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok 
słuch i mowę, niech jeszcze raz nazwie rzeczy                    
i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności" 

                                     Tadeusz Różewicz, Niepokój 

"Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak,        
jakbyś miał żyć wiecznie." 
                                          Gandhi Mahatma 



11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości 

104 lata temu, 11 listopada 1918 r., Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad 
polskim wojskiem oraz został mianowany jego naczelnym dowódcą. Tego samego dnia we francuskim 
Compiègne przedstawiciele stron uczestniczących w I wojnie światowej podpisali rozejm. Porażka państw 
centralnych stała się faktem. Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z okupowanych ziem Królestwa 
Polskiego. Na ulicach Warszawy i innych miast trwało rozbrajanie żołnierzy armii zaborczych. Polska po 
123 latach odzyskiwała niepodległość. Chociaż proces ten trwał wiele dni, a jeszcze więcej czasu zajęło 
ostatecznie ukształtowanie granic nowo powstałego państwa, ze względu na te dwa doniosłe wydarzenia 
właśnie dzień 11 listopada uznano za datę symbolizującą powrót Polski do grona niepodległych państw. 

Obchody święta w II RP początkowo miały charakter wojskowy. 
Świętem państwowym 11 listopada stał się w 1937 r. na mocy    
ustawy o Święcie Niepodległości: „Dzień 11 listopada, jako 
rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu 
państwowego      i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim 
imieniem Józefa    Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w 
walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem 
Niepodległości” – postanowił Sejm. W Polsce międzywojennej 
oficjalne uroczystości odbyły się tylko dwukrotnie. 

Podczas II wojny światowej możliwe były tylko konspiracyjne obchody, a za okazywanie przejawów       
pamięci o święcie groziły surowe kary ze strony niemieckiego i rosyjskiego okupanta. Pamięć o rocznicy 
odzyskania    niepodległości ze świadomości społecznej usiłowały wymazać także władze komunistyczne. 
W 1945 r. święto zostało zniesione przez udającą polski parlament Krajową Radę Narodową i zastąpione 
„Narodowym Świętem Odrodzenia Polski” wyznaczonym na 22 lipca. 

Mimo zagrożenia represjami środowiska patriotyczne organizowały 11 listopada nielegalne uroczystości. 
Do    historii przeszły obchody 60. rocznicy odzyskania  niepodległości zorganizowane przez działaczy     
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. 11 listopada 
1978 r. w Warszawie dwutysięczny pochód przeszedł ulicami     miasta przed Grób Nieznanego  Żołnierza. 
Podobnie wyglądały obchody święta w kolejnym roku – tym razem ich organizatorów czekał proces i kary 
więzienia. 

Niebagatelne zasługi w dziele pielęgnowania pamięci o rocznicy odzyskania niepodległości ma także        
Kościół. W świątyniach w całej Polsce tego dnia sprawowano nabożeństwa w intencji Ojczyzny. W latach 
80., po powstaniu NSZZ „Solidarność”, władze komunistyczne starały się tolerować niezależne obchody, 
nadal były one jednak nielegalne i nierzadko kończyły się starciami z milicją. Równocześnie rządzący          
usiłowali odzyskać zaufanie społeczeństwa, organizując oficjalne obchody rocznicowe. 

Charakter święta państwowego 11 listopada odzyskał w 1989 r. Uchwalona jeszcze przez Sejm PRL ustawa 
ustanowiła ten dzień „uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości”, wolnym od pracy. Jak napisano     
w preambule: „Dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz 
walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość”. 

Rocznica odzyskania niepodległości jest 
jedną z najważniejszych dat w polskim 
kalendarzu, a dla milionów Polaków 
okazją do manifestowania patriotyzmu, 
przywiązania do tradycji i dumy               
z polskiej historii. W całym kraju     
mieszkańcy dekorują tego dnia swoje 
domy i balkony biało-czerwonymi           
flagami, a w południe śpiewają polski 
hymn. 

Uczniowie podczas Akademii przypomnieli o trudnych czasach, kiedy Polska jako kraj nie istniała na mapie 
Europy, i uświadomili, że mamy dziś szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju. Aby człowiek wiedział,     
dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. 



Czy wiedziałeś, że znak zodiaku może powiedzieć, jakim jesteś człowiekiem? 

Cechy charakteru 
Panny są bardzo uporządkowane. Z lekkością przychodzi im oddzielenie tego, co         
wartościowe od tego, co nie warte uwagi. Choć z pozoru są wybredne, to tak naprawdę 
jedynie bardzo ostrożnie podejmują decyzje. Muszą przeanalizować i mieć pewność, że 
to właściwy wybór. Bardzo istotne są dla nich kwestie zdrowia oraz dbałość o ciało.    
Także czystość w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa – higiena ciała, ład otoczenia, 
wysoka jakość żywności (preferują naturalną, nieprzetworzoną). Cenią też czyste         
motywy i intencje oraz klarowne sytuacje. 

Główne zalety 
Panny działają w sposób przemyślany i skierowany na osiągnięcie miarodajnych rezultatów. Są ostrożne, 
dokładne i mają rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia. 
Główne wady 
Zbytni krytycyzm łatwo może się przerodzić w drobiazgowość, pedanterię, a także w nietolerancję wobec 
słabości innych ludzi. Panny łatwo popadają w nerwice i maniactwa. Mają silną tendencję do nadmiernego 
racjonalizowania wszystkiego. 
Kobieta 
Reprezentuje typ idealnej pani domu, kobiety zorganizowanej i odpowiedzialnej. Chętnie udziela się            
w akcjach społecznych, gdzie może realizować się pomagając innym. 
Mężczyzna 
Pan Panna to natomiast schludny perfekcjonista o zacięciu naukowca-badacza lub zręcznego, dokładnego 
rzemieślnika. Majsterkowicz z niespotykaną cierpliwością do detali. 
Przyjazne znaki 
Byk, Koziorożec, Rak, Skorpion 

Cechy charakteru 
Wagi cenią sobie balans i ład w otaczającym je świecie. W relacjach międzyludzkich 
dążą do zgody i bliskości, starają się za wszelką cenę unikać konfliktów. Z tego powodu 
często starają się być bezstronne, a nawet zdarza im się grać na dwa fronty stwarzając 
choć ułudę harmonii. Wagi nie lubią podejmować decyzji oraz nagminnie mają problem 
z zajęciem konkretnego stanowiska. Co charakterystyczne, mówi się też, że osoby spod 
Wagi zazwyczaj nie postrzegają ludzi, rzeczy czy sytuacji w kategoriach absolutnych, 
tylko w odniesieniu do czegoś. Na przykład nie mówią: “To był ładny dzień” tylko 
“Dzisiaj było ładniej niż wczoraj”. 

Główne zalety 
Wagi są kulturalne, zrównoważone, z naturą estety oraz wysublimowanym gustem. Szybko zjednują sobie 
uznanie innych, gdyż są grzeczne i troszczą się o to, by nikogo nie urazić. 
Główne wady 
Mają problemy z podejmowaniem decyzji i unikają odpowiedzialności za nie. Nie potrafią odnaleźć się        
  w konfliktowych sytuacjach mając kłopot z zajęciem jednoznacznego stanowiska. Dążą do ugody za      
wszelką cenę, ponieważ tylko ona daje im poczucie bezpieczeństwa. 
Kobieta 
Eteryczna nimfa o nieposzlakowanej opinii. Ceniąca modę, sztukę i wszelkie wrażenia zmysłowe.                 
Towarzyska i otwarta. 
Mężczyzna 
Pięknoduch o uroku chłopca. Elegancki i z klasą. 
Przyjazne znaki 
Bliźnięta, Lew, Strzelec, Wodnik 

Opracowano na podstawie: http://znaki-zodiaku.com.pl/ 

PANNA 

WAGA 

Do opracowań wykorzystano zasoby  internetowe. 


