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"Czas rozwinąd skrzydła..." 

 

Skooczyły się wakacje… 
 

1 września z radością powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Chyba 

wszyscy zgodzicie się z tym, że wakacyjna przerwa minęła zbyt szybko. Czas 

płynie, a najpiękniejsze chwile w życiu mijają najszybciej. Mamy nadzieję, że 

w czasie tych wakacji przeżyliście ich wiele i jesteśmy przekonani, że nowy rok 

szkolny będzie dla nas wszystkich źródłem wielu nowych doświadczeo, 

przyjaźni i niezapomnianych przeżyd. 

Jak to dobrze, że nam wszystkim pierwszy września kojarzy się ze szkołą, 

nauką, spotkaniami z przyjaciółmi, radością zaczynania czegoś nowego. Nie 

zawsze tak było. Pamiętamy o przypadającej w tym dniu, kolejnej rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. 82 lata temu, 1 września 1939 roku, polskie 

dzieci nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka usłyszały huk 

armat, świst pocisków, wybuchu bomb. Tego dnia polskie dzieci nie stanęły do 

apelu rozpoczynającego nowy rok szkolny. Zamiast tego wielu z nich stanęło 

do walki w obronie ojczyzny. Dla dzieci, 31 sierpnia 1939 roku nie był tylko 

ostatnim dniem wakacji - był przede wszystkim ostatnim dniem ich 

beztroskiego dzieciostwa. Wszystko miało się zmienid i już nigdy potem nie 

było tak samo. 

Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była 

niewyobrażalnie tragicznym doświadczeniem świata i ludzkości. Dziś nie 

musimy obawiad się o to, że nasz dom zostanie zbombardowany, a bliscy 

stracą życie, że będziemy musieli uciekad. Możemy z uśmiechad wspominad 

dopiero co zakooczone wakacje i witad przyjaciół. Pamiętajmy jednak o tych 

smutnych wydarzeniach i wołajmy głośno o pokój na świecie. 



 
W środę, 1 września uczniowie po raz pierwszy od kilku miesięcy poszli do szkoły. 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w nowym roku szkolnym, 

pomimo sytuacji związanej z epidemią covid-19, będzie odbywała się w formie stacjonarnej. 

Rok szkolny rozpoczął się Mszą św. o godz.8.30 w Sanktuarium pw.św. Antoniego 

Padewskiego (Klasztor). Następnie o godz.930 cała społecznośd szkolna zebrała się w szkolnej 

sali gimnastycznej. W uroczystości brali udział również zaproszeni goście : ppłk.Waldemar 

Kowalski, dowódca 52.batalionu lekkiej piechoty w Komorowie, mł.chor.Grzegorz 

Mikołajczyk z 15.Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu, ppor.Paweł Kaczmarczyk z 

8.Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna, por.Marcin Chełchowski, 

przedstawiciel komendanta WKU w Ostrołęce, przedstawiciel Komendy Policji w Ostrołęce 

pani Magdalena Eliasz 

Po odśpiewaniu hymnu i przemowie Pana Dyrektora Adama Ochenkowskiego, 

uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkania do sal lekcyjnych.  

Do kolejnych wakacji pozostało niecałe 10 miesięcy intensywnej nauki. Zanim to się stanie 

przedstawmy najważniejsze wydarzenia z kalendarza szkolnego. 

I semestr: 3 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. 

II semestr: 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. 

 

W ciągu roku szkolnego mamy też parę dni wolnych od zajęd 

dydaktycznych: 

- zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 r., 

- ferie zimowe od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r., 

- wiosenna przerwa świąteczna od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. 

Zakooczenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (29 

kwietnia 2022 klasy maturalne). 



Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała już 
szczegółowy harmonogram matur w 2022 roku. 
Przedstawiamy go dzieo po dniu: 

 

4 maja (środa) 
 godzina 9:00 - język polski – poziom podstawowy 
 godzina 14:00 – język łacioski i kultura antyczna – poziom rozszerzony 

5 maja (czwartek): 
 godzina 9.00 - matematyka - poziom podstawowy, 
 godzina 14.00 - historia muzyki - poziom rozszerzony 

6 maja (piątek): 
 godzina 9.00 - język angielski - poziom podstawowy, 
 godzina 14.00 - język francuski, hiszpaoski, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy 

9 maja (poniedziałek): 
 godzina 9.00 - język angielski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny, 
 godzina 14.00 - filozofia - poziom rozszerzony 

10 maja (wtorek): 
 godzina 9.00 - język polski - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 - język francuski – poziom rozszerzony, język francuski – poziom dwujęzyczny 

11 maja (środa): 
 godzina 9.00 - matematyka - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 - język hiszpaoski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 

12 maja (czwartek): 
 godzina 9.00 - biologia - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 - język rosyjski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 

13 maja (piątek): 
 godzina 9.00 – wiedza o społeczeostwie - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 - język niemiecki - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 

16 maja (poniedziałek): 
 godzina 9.00 - chemia - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 - język włoski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny 

17 maja (wtorek): 
 godzina 9.00 - historia - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy 

18 maja (środa) 
 godzina 9.00 - geografia - poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony 

19 maja (czwartek) 
 godzina 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 – historia sztuki - poziom rozszerzony 

20 maja (piątek) 
 godzina 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony, 
 godzina 14.00 – język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony. 

23 maja (poniedziałek) 
Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 

https://samorzad.infor.pl/tematy/kultura/


 

Każdy kolejny rok to okazja do 

upamiętnienia lub przypomnienia ważnych 

wydarzeo sprzed lat. Rok 2021 z pewnością 

upłynął w Polsce pod znakiem rocznic 

uchwalenia dwóch polskich konstytucji, 

rocznicy wybuchu powstao śląskich, a także 

rocznic zamachu majowego i stanu wojennego. Koniec III kwartału i IV kwartał roku  2021 to 

kolejne ważne rocznice. 

Wrzesień 
2 września 
400. rocznica bitwy pod Chocimiem (1621), zakooczonej zwycięstwem wojsk polsko-
litewsko-kozackich pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza nad armią turecką. 
12 września 
100. rocznica urodzin Stanisława Lema (1921-2006), prozaika, eseisty, dramaturga. 

 
 
Stanisław Herman Lem ur. 12 września 1921 roku 
we Lwowie, zm. 27 marca 2006 roku w Krakowie 
– pisarz, futurolog, krytyk literacki. W 2021 roku 
świętujemy 100 rocznicę jego urodzin. Dla 
uczczenia tego faktu Sejm RP ustanowił rok 2021 
Rokiem Lema. 
Lem spędził dzieciostwo we Lwowie. Jego 
rodzice uważali się za Polaków 
żydowskiego pochodzenia. W domu 
Lemów mówiło się po polsku, w grudniu 

ubierano choinkę. 
Po maturze planował studia na Politechnice Lwowskiej. Plany te pokrzyżowała sowiecka 
okupacja Lwowa podczas II wojny światowej. W 1940 roku rozpoczął studia na wydziale 
lekarskim Uniwersytetu im. Iwana Franki, które przerwała rok później inwazja Niemiec na 
ZSRR. Naukę na uniwersytecie lwowskim kontynuował od chwili ponownego zajęcia Lwowa 
przez Sowietów do momentu "repatriacji" w 1946 roku. 
"W tym okresie [po inwazji Niemiec na ZSRR w 1941 roku – przyp. red] w sposób bardzo 
bezpośredni i »praktyczny« dowiedziałem się, że nie jestem »Aryjczykiem«. Moi przodkowie 
byli Żydami, chod ja nie miałem pojęcia ani o judaizmie, ani, niestety, o kulturze żydowskiej. 
Właściwie dopiero nazistowskiemu ustawodawstwu zawdzięczam świadomośd, że w moich 
żyłach płynie żydowska krew". - cytat za T. Fiałkowskim "Stanisław Lem czyli życie spełnione" 
W wyniku przesiedlenia rodzina Lemów przeniosła się do Krakowa. Stanisław kontynuował 
studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellooskim, które zakooczył w 1948 roku. W tym 
samym czasie opublikował swoją pierwszą powieśd "Człowiek z Marsa", zamieszczoną w 
piśmie "Nowy Świat Przygód". Niedługo potem trafił do redakcji "Tygodnika Powszechnego", 
w którym ukazały się jego kolejne opowiadania. W 1948 roku napisał "Szpital 
Przemienienia", swoje pierwsze bardziej znane dzieło. Po rezygnacji ze współpracy z 
"Tygodnikiem Powszechnym" wydał kolejne części "Szpitala Przemienienia". Cała trylogia, 



znana jako "Czas nieutracony", ukazała się w 1955 roku. Lem zyskał już wtedy status pisarza 
popularnego. 
W drugiej połowie lat 50. rozpoczął się złoty okres w twórczości Stanisława Lema. W 1961 r. 
ukazała się jego sztandarowa powieśd "Solaris", uważana za najwybitniejsze osiągnięcie 
autora. 
Pierwszy raz z zamiarem wyjazdu z Polski Stanisław Lem nosił się po wydarzeniach Marca 
’68. Ostatecznie rodzina Lemów wyemigrowała do Wiednia w 1983 roku. Do Polski wrócili w 
1988 roku i zamieszkali w Borku Fałęckim. 
W 1996 roku pisarz został odznaczony Orderem Orła Białego. W 1998 roku otrzymał 
doktoraty honoris causa: Uniwersytetu Opolskiego, Lwowskiego Paostwowego Uniwersytetu 
Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellooskiego. 
Stanisław Lem zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. Zgodnie ze swoją wolą spoczął na 
Cmentarzu Salwatorskim. 
15 września 
130. rocznica urodzin Agathy Christie (1891-1976), autorki powieści kryminalnych. 
19 września 
470. rocznica urodzin Henryka III Walezego (1551-1589), polskiego króla. 

Cyprian Kamil Norwid  
24 września 
200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida  

Uroczystości rocznicowe odbyły się w Pałacu w Chrzęsnem i w Pałacu w Dębinkach, w 
którym tworzone jest Muzeum Norwida.Wybitny twórca romantyczny, poeta, prozaik, 
dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. Urodzony 24 września 1821 roku w 
miejscowości Laskowo-Głuchy, zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu.Młodośd spędził w 
Warszawie, studiował malarstwo. W 1842 wyjechał do Niemiec, a następnie do Włoch, gdzie 
kontynuował studia plastyczne. W 1846 w Berlinie został aresztowany i uwięziony z 
powodów politycznych, na krótko wprawdzie, ale to prawdopodobnie zapoczątkowało 
kłopoty ze zdrowiem. Z Berlina wyjechał do Brukseli, gdzie dobrowolnie przyjął status 
emigranta. W Rzymie, dokąd się udał następnie, utrzymywał przyjacielskie stosunki z 
Zygmuntem Krasioskim i ze zgromadzeniem Księży Zmartwychwstaoców. W 1849 przybył do 
Paryża, gdzie utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiej i 
międzynarodowej emigracji (jak np. Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Adam Jerzy Czartoryski, Georg Herwegh, Aleksander Hercen). Zawód miłosny i brak środków 
do życia spowodowały, że szukał szczęścia w Nowym Jorku. Próbował – mało skutecznie – 
utrzymywad się z rzeźby i rysunku. W 1854 powrócił do Paryża na stałe.Najbardziej znane 
utwory poety to:„Pióro „ ,”Moja piosnka I” , „Moja piosnka II”, „Coś ty Atenom zrobił, 
Sokratesie… „, „Fortepian Szopena”, „Do obywatela Johna Brown” , „Bema pamięci rapsod-
żałobny”, „Promethidion”, „Czarne kwiaty”,„Białe kwiaty”. 



Październik 
 
3 października 
25. rocznica przyznania Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. 
5 października 
85. rocznica urodzin Václava Havla (1936), czeskiego polityka, dramatopisarza i eseisty. 
8 października 
95. rocznica urodzin Krzysztofa Skubiszewskiego (1926-2010), polskiego ministra spraw 
zagranicznych. 
17 października 
325. rocznica urodzin Augusta II Sasa (1696-1763), króla polskiego. 
22 października 
210. rocznica urodzin Franza Liszta (1811-1886), węgierskiego kompozytora i pianisty. 
23 października 
530. rocznica urodzin Ignacego Loyoli (1491-1556), świętego Kościoła katolickiego, 
duchownego, teologa, prezbitera i założyciela zakonu jezuitów. 
25 października 
140. rocznica urodzin Pabla Picassa (1881-1973), hiszpaoskiego malarza i rzeźbiarza, twórcy 
kubizmu. 
 
 

 
Ignacy Daszyński 

 
26 października 
90. rocznica rozpoczęcia procesu brzeskiego (1931). 
155. rocznica urodzin Ignacego Daszyoskiego (1866-1936) polityka, marszałka sejmu. 
30 października 
70. rocznica powołania Polskiej Akademii Nauk (1951). 
 



Listopad 
4 listopada 
75. rocznica założenia UNESCO 
(Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)  
 
UNESCO (Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i 
Kultury) powstało 16 listopada 1945 roku 
na mocy podpisanego Aktu 

Konstytucyjnego, w preambule do którego czytamy, że ponieważ wojny rodzą się w 
umysłach ludzi, również w ich umysłach powinny byd zwalczane. W roku zakooczenie II 
Wojny Światowej stwierdzenie to nie dziwiło. UNESCO jest organizacją multilateralną 
koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, 
oświatowej oraz naukowej. Tworząc standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa 
międzynarodowego w wymienionych dziedzinach oraz mobilizując społecznośd 
międzynarodową dla wspólnych działao, realizuje cele polityki, którą nazwalibyśmy dzisiaj 
public diplomacy. Wychodząc z założenia, że pokój to nie tylko stan braku wojny, Organizacja 
aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. W dziedzinie kultury organizacji 
przyświecają trzy strategiczne cele: wypracowywanie i wdrażanie norm prawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego ochrona różnorodności 
kulturowej i budowanie dialogu między kulturami i cywilizacjami w oparciu o poszanowanie 
praw człowieka i demokrację. wzmocnienie związków pomiędzy kulturą a rozwojem poprzez 
upowszechnianie dobrych praktyk i wymianę doświadczeo, na przykład w zakresie polityki 
kulturalnej.Równie ważne dla UNESCO są działania w dziedzinie edukacji. Ich celem jest 
uświadamianie, że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Pokrewnym 
celem jest poprawa jakości edukacji oraz wspieranie doświadczeo, innowacyjności i dialogu. 
W dziedzinie edukacji program Edukacja dla Wszystkich, (Education for All) jest od 1990 
(daty Światowej Konferencji w Jomtien) głównym programem edukacyjnym UNESCO. W roku 
2000, podsumowując dziesięciolecie realizacji programu na Światowym Forum Edukacyjnym 
w Dakarze, stwierdzono że mimo postępu w wielu dziedzinach, problemy związane z 
zapewnieniem wszystkim, niezależnie od wieku, płci, rasy i narodowości, dostępu do 
edukacji na prawdziwie wysokim poziomie, pozostają nadal nierozwiązane. 
Siedziba UNESCO mieści się przy place de Fontenoy 7/9 w 7. dzielnicy Paryża. 
 
 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Place_de_Fontenoy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/7._dzielnica_Pary%C5%BCa


10 listopada 
110. rocznica otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla za odkrycie radu i 
polonu. 
 

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 
Urodzona 7 listopada 1867 w Warszawie,  polsko-francuska uczona zajmująca się fizyką 
doświadczalną i chemią fizyczną, podwójna noblistka – laureatka Nagrody Nobla z fizyki 
1903r. i chemii 1911r. 
W 1891 Maria Skłodowska wyjechała z 
Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąd 
studia na Sorbonie ; następnie rozwinęła 
tam swoją karierę naukową. Była 
prekursorką nowej gałęzi chemii – 
radiochemii. Do jej dokonao należą: 
rozwinięcie teorii promieniotwórczości, 
technik rozdzielania izotopów 
promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch 
nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej 
inicjatywy prowadzono także badania nad 
leczeniem raka za pomocą 
promieniotwórczości. 
Najwybitniejsze osiągnięcia: 
Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za 
osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy w roku 
1903 z fizyki wraz z mężem Piotrem Curie i 
Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem 
promieniotwórczości. W tym roku przypadła 110 rocznica otrzymania nagrody Nobla, którą 
otrzymała w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości 
chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę 
otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla 
w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która 
spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym. Po otrzymaniu 
drugiej Nagrody Nobla, Maria przekonała rząd Francji do przeznaczenia środków na budowę 
prywatnego Instytutu Radowego – Institutdu Radium który został wzniesiony w 1914 r. 
 

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 
1934 r. w wieku 67 lat. Dwukrotna 
noblistka do kooca życia nie chciała 
wierzyd, że odkryty przez nią rad 
zrujnował jej zdrowie. Przyczyną jej 
śmierci była złośliwa anemia o przebiegu 
piorunującym, poprzedzona chorobą 
popromienną. 
 
 
 
 



11 listopada 
200. rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego (1821-1881), rosyjskiego powieściopisarza. 
13 listopada 
215. rocznica urodzin Emilii Plater (1806-1831), polskiej hrabianki, kapitan Wojska Polskiego 
w czasie powstania listopadowego. 
15 listopada 
145. rocznica urodzin Stanisława Mariana Kutrzeby (1876-1946), polskiego historyka prawa. 
24 listopada 
195. rocznica urodzin Carla Collodiego (właśc. Carlo Lorenzini) (1826-1890), włoskiego 
pisarza, autora Pinokia. 
30. rocznica śmierci FreddiegoMercury’ego (1946-1991), brytyjskiego muzyka rockowego. 
 
Grudzień 
3 grudnia 
115. rocznica założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906). 
5 grudnia 
110. rocznica urodzin Władysława Szpilmana (1911-2000), kompozytora i pianisty. 
120. rocznica urodzin Walta Disneya (1901-1966), amerykaoskiego twórcy filmów 

rysunkowych. 
 

Czołgi T-55 podczas stanu wojennego w Zbąszyniu 
 

13 grudnia 
40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego (1981). 

 

Dokładnie 40 lat temu, 13 
grudnia 1981 roku, 
wprowadzono w Polsce stan 
wojenny.  

 Stan 
nadzwyczajny wprowadzony 
13 grudnia 1981 roku na 
terenie całej Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, 
niezgodnie z Konstytucją 



Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Gen. Jaruzelski twierdził, że ostateczną decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego podjął w 
nocy z 9 na 10 grudnia. Stosowne rozkazy wydano 12 grudnia o godzinie 14.00. Termin 
wyznaczono na noc z 12 na 13 grudnia. Termin nie był przypadkowy, gdyż 13 grudnia 
przypadał w niedzielę, a więc dzieo wolny od pracy, gdy większośd obywateli pozostaje w 
domach. 
Do przeprowadzenia akcji „Jodła” zaangażowano potężne siły milicji i wojska. Za wczasu 
zostały przygotowane listy działaczy opozycji, których należało zatrzymad i internowad. 
Pierwsze zatrzymania zaczęły się już w sobotę ok. godz. 23:30. Jednymi z pierwszych 
zatrzymanych byli członkowie Komitetu Krajowego „Solidarności”. 
Na terenie całego kraju wprowadzono godzinę policyjną od 22.00 do 6.00 rano. Poza 
granicami województwa zamieszkania nie można było poruszad się bez przepustek. 
Zawieszono także możliwośd przekraczania granicy. Każda osoba przebywająca w miejscu 
publicznym zobowiązana była do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, a w 
przypadku uczniów legitymacji szkolnej. 
Wprowadzono cenzurę korespondencji. Poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności” nie 
mogła byd wydawana inna prasa. Zawieszono działalnośd wszelkich związków zawodowych i 

większości organizacji społecznych. 
Zakazano organizowania strajków, akcji 
protestacyjnych i wszelkich manifestacji. 
Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 
1982r., a zniesiono 22 lipca 1983 r. Nie jest 
znana dokładna liczba ofiar, które w wyniku 
wprowadzenia stanu wojennego poniosły 
śmierd. Szacuje się, że zginęło od 
kilkudziesięciu do ponad 100 osób. 
 
 

 
14 grudnia 
110. rocznica zdobycia bieguna południowego przez norweskiego badacza polarnego Roalda 
Amundsena (1911). 
29 grudnia 
100. rocznica urodzin Ludwika Jerzego Kerna (1921), polskiego poety. 
31 grudnia 
160. rocznica urodzin Włodzimierza Tetmajera (1861-1923), malarza i pisarza. 
250. rocznica urodzin Kajetana Koźmiana (1771-1856), polskiego prawnika i poety. 
 


