
	
	

	

	 	

W numerze:  
DzieŃ	Komisji Edukacji Narodowej  

Za pan brat z jĘzykiem polskim 

 Wardęga – król psikusów 

Wydarzenia z Życia szkoły  

Francja –rzeczy, których nie wiecie o kraju 
nad sekwan� 

Zaakceptuj siebie!  



	
	

Dzień Komisji Edukacji  
Narodowej

	

Zacną rzeczą jest 
uczyć się, lecz 

jeszcze zacniejszą 
nauczać. 

                          M. Twain 

Trochę historii… 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto polskiego systemu oświaty, które zostało 
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest jako 
Dzień Nauczyciela. Święto 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.  

Historia tego święta 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 (…). 

 

 



	
	

	 
	

	

	

Drodzy nauczyciele, 

W tym szczególnym dla Was dniu my społeczność szkolna pragniemy wyrazić nasze 
uznanie dla Waszych starań i wysiłku, jaki codziennie wkładacie w rozbudzanie naszych 
umysłów i wyobraźni. Wiemy, że dzięki Waszemu zaangażowaniu w pracę będziemy mogli w 
przyszłości mierzyć się z niełatwymi wyzwaniami współczesnego świata, odnaleźć swoją 
drogę, stać się ludźmi sukcesu, świadomymi obywatelami i przede wszystkim dobrymi ludźmi.  

Jesteście dla nas autorytetami, którzy oprócz gruntownej wiedzy, uczą nas otwartości, 
prawdy i życzliwości wobec drugiego człowieka. Życzymy Wam samych sukcesów na polu 
zawodowym i osobistym, sił do pokonywania trudności i pojawiającego się czasami 
zniechęcenia. Wasz trud i zaangażowanie niech zaowocują szacunkiem tych, którym służycie i 
osobistą satysfakcją.                                  

																																																																																																																																																					Życzy 

                                                                                                                              Samorząd Uczniowski 
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Otrzęsiny klas pierwszych 
liceum  

 5 października nowe pokolenie 
pierwszaków zostało uroczyście przyjęte 

w poczet uczniów 39 Liceum 
Ogólnokształcącego im. Lotnictwa 
Polskiego w Warszawie. Podczas 

ślubowania młodzież przyjęła na siebie 
wszystkie prawa i obowiązki ucznia 

naszej szkoły. 

W tym roku otrzęsiny połączyliśmy 
z obchodami Halloween. Nastrojowy 
klimat imprezy zapewniły przygotowane 
przez uczniów wydrążone dynie, plakaty 
oraz stroje. 

Do wspólnej zabawy zaproszono 
wszystkie klasy pierwsze wraz z  
wychowawcami. Pod czujnym okiem 
jurorów, w atmosferze świetnej zabawy, 
sprawdzono potencjał wyobraźni, humoru, 
sprawności fizycznej, umiejętności 
wokalnych naszych nowych koleżanek i 
kolegów. Wśród licznych zabaw i 
konkursów znalazły się: jedzenie jabłka na 
czas bez użycia rąk, tor przeszkód, 
choreografia taneczna do wybranego stylu 
tańca, quiz wiedzy o szkole, rozpoznawanie 
głosów uczniów przez wychowawców. 
Trzeba przyznać, że przedstawiciele 
poszczególnych klas walczyli naprawdę 
dzielnie o palmę pierwszeństwa.  

 
	



	
	

	

KULTURALNA WARSZAWA – 
„KRÓL EDYP” W TEATRZE 
BUFFO 

9 października br. klasa 1A 
uczestniczyła wraz ze swoim 
wychowawcą p. Danielem Piekarskim 
oraz nauczycielką języka polskiego p. 
Ewą Suchecką w spektaklu teatralnym 
„Król Edyp” w Teatrze Buffo. 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć 
tragedię Sofoklesa przeniesioną na deski 
teatru w doborowej obsadzie. Oprócz 
znakomitej gry aktorskiej młodzież 
doceniła walory artystyczne i 
przystępny język, jakim twórcy 
przedstawienia starali się oddać treść 
dzieła przenosząc nas w czasy 
starożytne. Wyjście było jednym z 
wielu realizowanych w ramach 
programu edukacji kulturalnej w naszej 
szkole, mających na celu przybliżanie 
uczniom problematyki lektur szkolnych 
poprzez ekranizacje i inscenizacje 
filmowe i teatralne wielkich „klasyków” 
literatury pięknej. 

WOLONTARIUSZE KLUBU OŚMIU PODCZAS WYBORÓW MISS ŚWIATA NA 
WÓZKU. 

W sobotę dnia 7 października  na warszawskiej Arenie Ursynów odbyły się pierwsze wybory Miss 
Świata na Wózku. Do Polski przyjechały kandydatki z całego świata.  Wśród gości specjalnych znalazła się 
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz -Waltz. Uczniowie naszej szkoły pod opieką  Pani Teresy 
Fleks  uczestniczyli w tej imprezie jako wolontariusze. Wolontariusze Klubu Ośmiu mieli również okazję 
bezpośredniego spotkania z nowo wybraną Miss Świata na Wózku reprezentującą Białoruś. Spotkanie to 
odbyło się w Domu Kultury „Kadr”. Dla uczniów było to cenne doświadczenie pokazujące, że należy 
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i braku tolerancji . Mieli oni również okazję uświadomić sobie, że 
ograniczenia istnieją tylko w głowie. 

„ŚREDNIOWIECZNY PORT@L” 

W dniu 17/10/2017 klasa 2gB z wychowawcą, 
p. Marzeną Janiszewską, była w Muzeum Narodowym 
na lekcji pt. „Średniowieczny port@l”. Pani 
przewodnik otworzyła przed nami wrota interpretacji 
średniowiecznej sztuki sakralnej. Poznaliśmy atrybuty 
niektórych świętych i symbole potrzebne do 
rozumienia dzieł artystów średniowiecznych.  



	
	

Lista najczęściej popełnianych 
błędów językowych przez Polaków.  

Nie od dziś wiadomo, że język polski nie należy do najłatwiejszych. Nosimy swetr czy 
sweter, na stole leży pomarańcza czy pomarańcz i czy możemy spadać w dół? Nie jeden z nas 
pewnie zastanawiał się, która z form jest poprawna. Dziś podpowiadamy jak prawidłowo 
posługiwać się mową ojczystą. 
 
 

1. ten pomarańcz (owoc) - źle 

ta pomarańcza (owoc) - dobrze 

 

2. w dniu dzisiejszym - źle 

dzisiaj - dobrze 

 

3. tą książkę - źle 

tę książkę - dobrze 

 

4. poszłem - źle 

poszedłem - dobrze 

 

5. wziąść - źle 

wziąć - dobrze 

 

6. w cudzysłowiu - źle 

w cudzysłowie - dobrze 

 

7. jechać do Maroko - źle 

jechać do Maroka – dobrze 
 

8. większa połowa- źle 

większa część albo ponad połowa - dobrze 

 

9. co tam pisze - źle 

co tam jest napisane - dobrze 

 

10. w każdym bądź razie - źle 

w każdym razie - dobrze 

 

11. cofać się do tyłu – źle 

cofać się - dobrze 

 

12. dwunasty czerwiec - źle 

dwunastego czerwca - dobrze 

 

13. swetr – źle 

sweter – dobrze 

 

14. włanczać – źle 

włączać – dobrze 
 
 
 
 



	
	

 	 Sylwester Wardęga  

polski Spiderman 

Sylwester	Wardęga	 urodził się 31 grudnia 1989 roku w Mławie. Rozpoczął publikowanie 
swoich filmików na kanale Youtube od 2011 roku i od tego czasu stał się niezwykle popularny. Jego stronę 
dziennie odwiedza około 3 milionów ludzi. Za sprawą swoich niecodziennych stylizacji i żartów, które robił 
przypadkowo spotkanym ludziom na ulicy, stał się również rozpoznawalny za granicą. Największą popularność 
przyniosło mu przebranie wielkiego pająka. Komik nazywany jest polskim Spidermanem i jest często 
porównywany do francuskiego kabareciarza Remiego Gaillarda.  

Wardęga uwielbia przebierać się za różne postacie i robić psikusy mieszkańcom Warszawy, zakłócając 
niejednokrotnie porządek publiczny. Jego wybryki nie raz przysporzyły mu już kłopotów ze strażą miejską. W 
ostatnim skeczu, którego bohaterami byli policjanci postanowił sprawdzić kondycję fizyczną naszych 
funkcjonariuszy. Wardęga otworzył puszkę piwa na ulicy, mimo iż prawo zabrania picia w miejscach 
publicznych. Fakt ten zauważyła policja, która natychmiast ruszyła w pościg za uciekającym komikiem. Okazało 
się, że większość z policjantów już dawno nie przeszła odpowiedniego szkolenia i nie była wstanie nadążyć za 
polskim „zbiegiem”. Wardęga zapytany o to, jaki jest cele jego działalności odpowiedział: „zamanifestować w 
ten sposób chęć zmiany prawa w Polsce, ale przede wszystkim rozweselenie szarych ulic, wywołanie uśmiechu na 
twarzy ludzi”. 

Ostatnio Wardęga nakręcił skecz inny niż wszystkie. Na filmiku na kanale Youtube widzimy samochód 
w kształcie ogromnego psa, który przemierza ulice Warszawy. Celem było zwrócenie uwagi na problemy 
porzuconych psów i chęć udzielenia pomocy finansowej schroniskom dla zwierząt, dzięki pieniądzom zebranym 
z rozpowszechniania filmu w Internecie.  

 

 

 

	



	
	

	

Kraj wina, sera i mody. Francja 
wyróżnia się na arenie 

międzynarodowej spośród innych 
krajów wieloma rzeczami.  

Literatura  

Żeby zdać sobie sprawę jak ważne miejsce w życiu Francuzów zajmuje literatury wystarczy przejść się 
w słoneczny dzień po Paryżu lub przejechać się metrem.  Zobaczymy wówczas ludzi siedzących w parku, na 
ławce, na przystanku autobusowym, w kolejce do sklepu pogrążonych w swojej ulubionej lekturze. Nie od dziś 
wiadomo, że Francuzi pokochali także komiksy. Niemalże w każdym francuskim domu znajduje się pokaźna 
biblioteczka przedstawiająca obrazkowe historie. 

Wino 

We Francji wino króluje na stołach codziennie. Butelka tego szlachetnego trunku do obiadu czy kolacji to 
absolutny standard. W słoneczne dni, na tarasach restauracji i barów schłodzone rosé sączone jest już od rana. Z piciem 
wina wiąże się również kultura picia – należy sączyć i delektować się winem, podziwiać jego koloryt i docenić rocznik. 

Powitania 

We Francji zwyczajowe powitanie uwieńczone jest cmoknięciami w policzek. Ich ilość zależy jednak od regionu 
i tak na przykład w rejonie Alp są to dwa buziaki, w Prowansji 3, a w Paryżu aż 4. Całują cię wszyscy, bez względu na 
poziom znajomości, wiek i płeć. W ten sposób całują się również mężczyźni. 

Gotowanie 

O ile śniadania traktuje się tutaj po macoszemu, o tyle pozostałe posiłki są bardzo celebrowane. Francuzi 
uwielbiają przeciągające się w nieskończoność kolacje z przyjaciółmi w restauracjach, kunsztownie przygotowane pikniki 
na świeżym powietrzu, a także gotowanie dla rodziny i znajomych.  

Sery 

Francuzi mają na punkcie serów totalnego fioła. Zwykli mawiać, że mają inny gatunek sera na każdy dzień roku. 
Jedzą sery na zimno i na gorąco, z ziemniakami, w zupie z wina i na deser. Tak, w wielu restauracjach w ramach „menu 
dnia” na zakończenie posiłku jest podawany talerz serów.  

 

 

 



	
	

	

	

Rozmawiając z młodzieżą na temat ich codziennych problemów i zmagań 
można zauważyć, że większość młodych ludzi cierpi z powodu ogromnych 

kompleksów.  Mogłoby się wydawać, że to nic – każdy z nas przecież nie lubi 
czegoś w sobie lub chciałby coś zmienić. Niepokojące wydaje się jednak to, że 
u większości nastolatków przekłada się to analogicznie na relacje w domu, w 

szkole z kolegami i koleżankami, na naukę, obniżony stopień motywacji i 
działania, a czasem nawet chęci do życia. Młodzi ludzie zauważają tylko swoje 

wady, zapominając o tym, że to, co dla nich wydaje się minusem, dla innych 
może być ich największą zaletą. Powodów kompleksów u nastolatków jest 

wiele. Najczęstszym jest oczywiście wygląd. Wielu młodych ludzi źle czuje się 
we własnej skórze. Lato jest dla nich szczególnie krępujące i trudne. 

Niejednokrotnie wolą oni pocić się w długich dżinsach i nie przebierać się w 
szatni w obecności kolegów i koleżanek, niż narażać się na złośliwe komentarze 

rówieśników. Czynnikiem powodującym kompleksy bywa na ogół zazdrość. 
Młodzież, która w odróżnieniu od naszych rodziców i dziadków ma o wiele 
większy i łatwiejszy dostęp do telewizji i różnych czasopism wypełnionych 

wyidealizowanymi postaciami celebrytów i modelek, niekorzystnie porównuje 
ich ze sobą. Inną przyczyną równie często bywa niższa wartość kieszonkowego 
czy gorsze wyniki w nauce. A przecież osiągnięcia szkolne i status majątkowy 

rodziców nie decydują o charakterze i wartości człowieka. Wciąż trudne do 
zrozumienia i zaakceptowania dla młodzieży wydaje się to, że nie ma ludzi 

idealnych, a uczniowie nie powinni zaprzątać sobie głowy niedoskonałościami, 
lecz szukać w sobie jak najwięcej zalet. Jeśli ktoś nie jest w stanie 

zaakceptować Cię takim jakim jesteś, może warto w końcu przyjąć do 
wiadomości, że to nie z tobą jest problem, ale raczej z tą drugą osobą. Czy 

zatem warto tracić czas i energię w takiej sytuacji? Prawdziwi przyjaciele są 
przy nas zawsze, służą nam radą i pomocą nie tylko wtedy, gdy jest dobrze, ale 

głównie wtedy, gdy jest źle. Doceniają nas bez względu na nasz wygląd czy 
nasze wady.  


