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Witamy naszych czytelników w nowym roku szkolnym. Życzymy przyjemnej lektury  

        Redakcja 

  
Historia szkolnictwa 
 
 Wraz z nadejściem września 

wracamy do szkoły. Ale czy zawsze dzieci 

musiały do niej uczęszczać? Poniżej 

przedstawimy krótka historię szkolnictwa. 

  Szkoły istniały już w starożytności, 

a na ziemiach polskich pojawiły się 

 w X wieku. Szkoły parafialne, zakonne  

i klasztorne kształciły przede wszystkim 

chłopców przeznaczonych do stanu 

duchownego. Z czasem umiejętność 

czytania, pisania i liczenia była coraz 

bardziej potrzebna także kupcom 

 i rzemieślnikom. Dziewczęta z rodzin 

szlacheckich i mieszczańskich kształciły się 

w domu albo w szkołach przyklasztornych. 

 Pod koniec XII i na początku XIII 

wieku w Europie pojawiły się pierwsze 

uniwersytety (najstarsze w Bolonii  

i Paryżu). W Polsce pierwszy uniwersytet - 

Akademia Krakowska - został założony  

w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego,  

a odnowiony w 1400 roku przez 

Władysława Jagiełłę.  

 W XVI wieku na ziemiach polskich 

pojawiły się gimnazja - szkoły prowadzone 

przez innowierców (np. luteran czy arian), 

charakteryzujące się wysokim poziomem. 

Od 2 poł. XVI wieku pojawiły się kolegia - 

szkoły średnie prowadzone przez zakony 

(jezuitów, później także pijarów). 

 Chłopcy oddani na naukę rzemiosła 

przez pierwszych kilka lat wykonywali 

posługi domowe u majstra, a dopiero 

później zaczynała się właściwa nauka. 

Uczeń po kilku latach zostawał 

dopuszczony do egzaminu na czeladnika. 

Po praktyce czeladniczej i wykonaniu 

pracy mistrzowskiej mógł otworzyć własny 

zakład.  

 W XVII wieku polskie szkolnictwo 

przestało się rozwijać, naukę prowadzono 

według przestarzałych programów  

i metod. Przełom dokonał się dzięki 

reformom ks. Stanisława Konarskiego, 

który w 1740 roku założył w Warszawie 

Collegium Nobilium - szkołę  

o nowoczesnym programie nauczania 

(m.in. nauczano języków obcych, geografii, 
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matematyki, historii, fizyki). W 1765 roku 

powstała Szkoła Rycerska - pierwsza szkoła 

państwowa w Polsce. Miała 

przygotowywać młodzież do służby 

wojskowej i urzędów cywilnych. Jej 

wychowankiem był m.in. Tadeusz 

Kościuszko. W 1773 roku powołano 

Komisję Edukacji Narodowej, która 

stworzyła ujednolicony system 

szkolnictwa, obejmujący szkoły 

elementarne (podstawowe), średnie  

i wyższe. W szkołach średnich zamiast 

łaciny jako język wykładowy wprowadzono 

polski, a program wzbogacono o nauki 

przyrodnicze, matematykę, fizykę. 

 W 1775 r. powstało Towarzystwo 

do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się 

opracowywaniem podręczników. 

 W pierwszym trzydziestoleciu XIX 

w. szkolnictwo polskie rozwijało się bez 

przeszkód w Księstwie Warszawskim 

(1807-1814), a po kongresie wiedeńskim - 

w Królestwie Polskim (1815-1830). Po 

upadku powstania listopadowego włądze 

zaborcze zaczęły prowadzić politykę 

rusyfikacyjną. Po upadku powstania 

styczniowego rozpoczęła się likwidacja 

polskiego szkolnictwa. U schyłku wieku 

wszystkie przedmioty - oprócz religii i jęz. 

polskiego - wykładane były po rosyjsku. 

Polacy prowadzili jednak tajne nauczanie - 

kółka samokształceniowe, prelekcje, 

odczyty. W zaborze pruskim w 1 poł. XIX 

wieku rozwijały się przede wszystkim 

szkoły elementarne, dzięki którym 

umiejętność czytania i pisania 

upowszechniła się wśród chłopów.  

W drugiej połowie wieku nasiliła się 

działalność germanizacyjna - ze szkół 

usunięto język polski. Galicja (zabór 

austriacki) uzyskała w 2 połowie XIX wieku 

autonomię, dzięki czemu szkolnictwo 

mogło się rozwijać. Szkoły średnie 

rozwijały się powoli, działały za to 

Uniwersytety - Jagielloński i Lwowski  

- oraz Politechnika Lwowska. W Krakowie 

powstała Akademia Umiejętności. 

 Po odzyskaniu niepodległości  

w 1918 roku konieczne było ujednolicenie 

systemu szkolnego i przystąpienie do 

likwidacji analfabetyzmu. Wprowadzono 

siedmioletnią szkołę powszechną, 

rozwijały się szkoły średnie 

(ogólnokształcące i zawodowe) oraz 

wyższe. Liczba wyższych uczelni wzrosła 

 z 10 do 32. Działania na rzecz 

upowszechniania oświaty przerwała druga 

wojna światowa. 

 W latach okupacji Niemcy zamknęli 

szkoły średnie i uniwersytety. Już od końca 

1939 r. organizowano jednak tajne 

nauczanie, w tak szerokim zakresie i o tak 

sprawnej organizacji, jakiej nie było  

w żadnym innym kraju okupowanej 

Europy.  

 Obecnie w Polsce wszystkie dzieci 

mają obowiązek nauki szkolnej od 7 do 18 

roku życia.    

     Wiktoria M. 
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Mądrości zawarte w książkach… 

 Każdy z nas zapewne ma w pamięci jakiś ulubiony cytat. Cytaty pozwalają nam 

przejrzeć raz jeszcze to, co lubiane i kochane. Przypomnieć sobie o rzeczach ważnych  

i ważniejszych. Poniżej przedstawiamy mądrości zawarte w „Małym Księciu” Antoine'a de 

Saint-Exupéry'ego. 

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić. 

♦ ♦ ♦ 

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez. 

♦ ♦ ♦ 

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym 

światem. 

♦ ♦ ♦ 

Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy 

konieczność stałego objaśniania. 

♦ ♦ ♦ 

Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. 

♦ ♦ ♦ 

Gdy ktoś kocha różę, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy 

mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie: Na którejś z nich jest moja róża… 

♦ ♦ ♦ 

Gdy się chce być dowcipnym, trzeba czasem skłamać. 

♦ ♦ ♦ 

Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko… 

♦ ♦ ♦ 

– Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie! 

– A jak to się robi? – spytał Mały Książę. 

– Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej 

odległości ode mnie, ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie 

kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem 

nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę 

bliżej… 



NIECODZIENNIK 

 

 

4 
 

Kiedy będziesz patrzył nocą w niebo, będzie ci się wydawało, że wszystkie gwiazdy śmieją się 

do ciebie, ponieważ ja będę uśmiechał się na jednej z nich. 

♦ ♦ ♦ 

Kolce nie służą do niczego. To tylko złośliwość kwiatów. 

♦ ♦ ♦ 

Lubię nocą słuchać gwiazd. Są jak pięćset milionów dzwoneczków. 

♦ ♦ ♦ 

Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe.  

A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. 

♦ ♦ ♦ 

Ludzie z Twojej planety hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… i nie znajdują w nich 

tego, czego szukają… A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży. 

♦ ♦ ♦ 

Ludzie? (…) Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza. 

♦ ♦ ♦ 

Miałem pewne podstawy, aby sądzić, że planeta, z której przybył Mały Książę, jest planetą B-

612. Ta planeta była widziana raz tylko, w 1909 roku, przez tureckiego astronoma, który 

swoje odkrycie ogłosił na Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Nikt jednak nie chciał 

mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie. 

Tacy bowiem są dorośli ludzie. Na szczęście dla 

planety B-612 turecki dyktator kazał pod karą 

śmierci zmienić swojemu ludowi ubiór na 

europejski. Astronom ogłosił po raz wtóry swoje 

odkrycie w roku 1920 – i tym razem był ubrany w 

elegancki frak. Cały świat mu uwierzył. 

♦ ♦ ♦ 

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się 

przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym 

kierunku.  

♦ ♦ ♦ 

Muszę poznać dwie lub trzy gąsienice, jeśli chcę 

zawrzeć znajomość z motylem

aut. FeMi 
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Warto czytać 

JOSE MAURO DE 
VASCONCELOS 

MOJE DRZEWKO 
POMARAŃCZOWE 

Czy można być dorosłym 
mając pięć lat? Mały Zeze 

dużo wie o życiu. Wie, co 
to głód, bieda, smutek  

i cierpienie. Rozumie 

potrzeby bezrobotnego 
ojca i maleńkiego brata, 

ale jego potrzeb nie 

dostrzega prawie nikt. 

Zeze jest wrażliwy 
 i szalony, bywa 
łobuziakiem i aniołem. 

Ma niezwykłą 
wyobraźnię, własny świat, 

w którym rozmawia  
z drzewkiem 

pomarańczowym 

 i nietoperzem, tworzy dla 
swego braciszka ZOO 

 i Europę, a w jego piersi 
wibruje głos ptaszka. Daje 

innym swą miłość, ale 

niewiele dostaje  
w zamian. Zeze, bity 
 i poniżany, nie poddaje 

się jednak i ocala w sobie 
zachwyt nad światem. Ale 

sama wyobraźnia nie 
zaspokoi głodu miłości, 

dlatego chłopiec docenia 
każdy przejaw dobroci. 

Rozmowy z wujem 

Edmundo, ciepłą dłoń 
nauczycielki, sympatię 

sprzedawcy piosenek  
i wreszcie przyjaźń  
z Portugą, która odmieni 

jego życie. 

"Moje drzewko 
pomarańczowe" to 

piękna opowieść o tym, 
jak rodzi się czułość i jak 

ważna jest w życiu 
każdego człowieka, bo 
nawet jej okruszyna 

potrafi przywrócić chęć 
do życia i zamienić 

rynsztok w skrawek 

nieba. Przecież każdy  

z nas potrzebuje kogoś, 
kto się o niego serdecznie 

zatroszczy i w niego 
uwierzy. A wtedy, jak za 
dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki, 
stajemy się lepsi, silniejsi  

i radośniejsi. Bo radość to 
słońce w sercu, które 

czerpie swe ciepło  
z miłości. 

Książka rekomendowana 
dla dzieci od lat 12. 

 
IJMMY LIAO 

DŹWIEKI KOLORÓW 
W tej zapierającej dech, 
poruszającej książce, 

młoda niewidoma 
dziewczyna podróżuje od 
jednej stacji metra do 

następnej – odbywając  
w tym samym czasie 

podróż w wyobraźni, 
która zabiera ją do 

nieprawdopodobnie 
pięknych miejsc. Pływa  
z delfinami i opala się 

leżąc na grzbiecie 
wieloryba, fruwa 

 z ptakami i jedzie na 
stację gdzie kończy się 

świat. Jedną z inspiracji 
do tytułu był dla Liao 
wiersz „Wielkie to 

szczęście” Wisławy 
Szymborskiej, Którego 

fragment zmieścił  
w książce jako motto. 

Poetycki tekst współgra  

z niezapomnianymi, 
przepięknymi 

ilustracjami. 
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Pani od biologii pyta Jasia:  
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających  
w Afryce.  
Na to Jaś:  
- 2 małpy i 3 słonie.  

*** 
Przychodzi do domu Jaś i woła :  
- Mamo dostałem piątkę.  
- A z czego? - pyta mama  
- Jedynkę z matematyki, jedynkę z polskiego, 
jedynkę z chemii i dwójkę z muzyki. 

*** 
Mały Jaś z triumfem woła do ojca:  
- Tata, ja już umiem pisać!  
- To świetnie. A co napisałeś?  
- Skąd mogę wiedzieć, skoro nie umiem 
jeszcze czytać! 

*** 
8-letni Kuba wraca ze szkoły. Podjeżdża 
samochód. Kierowca opuszcza szybę i mówi: 
- Wsiadaj do środka, dam Ci 10 zł i lizaka. 
Kuba nie reaguje i przyspiesza kroku. 
Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się 
zatrzymuje: 
- No wsiadaj, dam Ci 20 zł, lizaka i chipsy. 
Kuba ponownie kręci głową i przyspiesza 
kroku. Samochód powoli jedzie za nim: 
- No nie bądź taki! Moja ostatnia oferta: 50 zł, 
chipsy i cola. 
- Oj, nie tato. Kupiłeś Matiza, to naucz się  
z tym żyć. 

 
Szkoła. Pani prosi dzieci, aby 
powiedziały, jakie mają zwierzęta  

w domu. Padają odpowiedzi: 
- Ja mam kotka, no a ja pieska. Ja mam 
rybki w akwarium. Wreszcie przychodzi 
kolej na Jasia.  
- A Ty Jasiu, jakie masz zwierzę?  
- My mamy kurczaka w zamrażarce.  

 
*** 

Na historii pani zawołała Karola do 
odpowiedzi: 
- W którym roku rozpoczęła się II wojna 
światowa? 
- W 1939 - odpowiedział Karol. 
- Kto ją wywołał? 
- Adolf Hitler. 
- Ilu ludzi zginęło? 
- Naukowcy tego nie stwierdzili. 
Na drugi dzień Bartek pyta Karola: 
- O co pani Cię 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. 
    Ewi Zet 
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SONGS AND CHANTS ( PIOSENKI I RYMOWANKI ) 

 

Autumn time is coming ( sung to the tune of Frere Jacques) 

Red leaves falling                
Red leaves falling 
On the ground 
On the ground 
Autumn-time is coming 
Autumn-time is coming 
All around All around 
 

 

 

 

 

Put Your Apple in the Air ( sung to the tune of Twinkle, 
Twinkle Little Star ) 
 
Put your apple in the air, 
Hold it high and leave it there. 
Put your apple on your nose, 
Now reach down and touch your toes. 
Put your apple on your back, 
Now please lay it on your lap. 
 

 

 

Scarecrow, Scarecrow ( Rhyme ) 
 
Scarecrow, scarecrow, turn around, 
Scarecrow, scarecrow, touch the ground. 
Scarecrow, scarecrow, reach up high. 
Scarecrow, scarecrow, touch the sky. 
Scarecrow, scarecrow, bend down low, 
Scarecrow, scarecrow, touch your toes. 
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ENGLISH FOOD – CZYLI PRZEPISY NA ANGIELSKIE POTRAWY 

 

FISH AND CHIPS czyli ryba z frytkami 

 

Składniki: 

olej słonecznikowy do smażenia na głębokim tłuszczu 

solidna szczypta soli 

1 łyżeczka pieprzu młotkowanego 

220 g filetów rybnych 

220 g mąki pszennej + około 1 łyżka do oprószenia przed smażeniem 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

300 ml zimnego piwa (bez wypicia łyka dla spróbowania to 280 ml;)) 

ok. 1 kg obranych ziemniaków 

 

Wlej olej do dużego rondelka i podgrzej do temperatury 190 stopni Celsjusza.  

Solą i pieprzem nasmaruj filety rybne i odstaw na kilka minut.  

W tym czasie w misce zmieszaj mąkę, piwo i proszek do pieczenia, aż uzyskasz gładką 

konsystencję (powinna być, jak lekko ubita gęsta śmietana).  

Następnie każdy filet oprósz mąką i zanurzaj w misce z masą piwną. 

Układaj na mocno rozgrzanym oleju i smaż przez ok. 5 minut, aż panierka na zewnątrz 

pięknie się zezłoci.  

W między czasie podgotuj ziemniaki do półtwardych w osolonej wodzie. Następnie osusz je 

w durszlaku i poczekaj chwilę, aż ładnie wyschną. Możesz je usmażyć w oleju, w którym były 

smażone filety rybne w temp. 180 stopni Celsjusza.  

Całość możesz podać z puree z groszku, z fasolą w sosie pomidorowym lub z piklami.  

Smacznego!  
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PLACES TO VISIT IN THE UNITED KINGDOM CZYLI MIEJSCA, KTÓRE WARTO 

ODWIEDZIĆ W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE 

 

Royal Pavilion, Brighton  

W Brighton znajduje się charakterystyczny Royal 

Pavilion. Ta była rezydencja królewska została 

zaprojektowana w stylu indosaraceńskim, który  

w Europie stosowany był bardzo rzadko. Pałac 

powstał w XVII wieku, ale dzisiejszy kształt nadał 

mu architekt John Nash w czasie przebudowy  

w latach 1815-1822. 

 

     Wąwóz Cheddar  

   Krajobrazy prosto z trylogii "Władca pierścieni"                                                                                                   

 Tolkiena kojarzą się głównie z Nową Zelandią. 

 Tymczasem także w Anglii można poczuć się jak 

 bohater jednej ze słynnych powieści. Wapienny 

 wąwóz Cheddar znajduje się w masywie wzgórz 

 Mendip, w hrabstwie Somerset i zachwyca 

 urokliwymi krajobrazami, które urozmaicają 

      tajemnicze jaskinie.  

Półwysep Lizard  

Lazurowa woda, przepiękne formacje skalne  

i bujna roślinność - ten opis doskonale pasuje do 

Polinezji obejmującej wulkaniczne wyspy  

w środkowej części Oceanu Spokojnego. Idealnie 

oddaje także krajobraz półwyspu Lizard, który 

znajduje się w Kornwalii. Na jego krańcu leżu 

najbardziej na południe wysunięty punkt Wielkiej 

Brytanii. 

 
 

    Opiekunowie redakcji gazetki: Joanna Tarnowska, Justyna Stasińska 

http://turystyka.wp.pl/query,kornwalia,tag.html

