
 

W jednym z ważniejszych dni  
w całym roku szkolnym,  

Dniu Edukacji Narodowej,  
uczniowie  

I Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bolesława Limanowskiego  

składają  
najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim Nauczycielom           

i Pracownikom szkoły. 

Dużo zdrowia, cierpliwości,  
wytrwałości, wielu sukcesów  

zawodowych oraz zadowolenia  

z uczniów. 
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Co sądzi Pani o współczesnych obchodach Dnia Nauczyciela? 
Pani Dyrektor: Współczesny Dzień Nauczyciela stracił na swoim znaczeniu. Nie 
pamięta się tego, iż jest to Dzień Edukacji Narodowej, więc prawo do świętowania 

mają nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie. 

Jak Pani sądzi, czy dzisiejsza młodzież poważnie podchodzi do Dnia Nauczyciela? 
Pani Dyrektor: Myślę, że niekoniecznie. Dawniej uczniowie byli bardziej wdzięczni 
nauczycielom za ich trud, pracę i dziękowali im za to właśnie w tym dniu. Chcąc 
kontynuować tę tradycję, sama wystąpiłam z propozycją kina dla wszystkich,          

by czas w tym dniu był miło spędzony. 

Czy obchodzono Dzień Nauczyciela uroczyście, kiedy była Pani uczennicą?  
Pani Dyrektor: O tak. Bardzo uroczyście. Odbywały się na przykład piękne        

akademie. 

Jakie prezenty wręczała Pani swoim nauczycielom w dniu ich święta? 
Pani Dyrektor: Czekoladki Wedla i kwiaty. Pamiętam, jak mama co roku dzień 
wcześniej stała specjalnie w kolejce po czekoladki, gdyż wtedy były trudno dostęp-
ne. Najmilej wspominam nauczycieli uczących mnie wówczas języka polskiego,     

muzyki i od chóru. 

Czy przypomina sobie Pani najciekawszy, najzabawniejszy prezent, jaki otrzymała 

Pani od swoich uczniów w Dniu Nauczyciela? 
Pani Dyrektor: Tak. Była to książeczka „Dla ukochanego nauczyciela” z wierszami    
o nauczycielach. Mam tą książeczkę do dziś w swojej bibliotece domowej, a otrzy-

małam ją w pierwszym roku mojej pracy w naszym liceum. 

Czy byłaby Pani zwolenniczką ustanowienia Dnia Ucznia? Czy może sądzi Pani,        

że Dzień Dziecka w zupełności powinien nam wystarczyć? 
Pani Dyrektor: Z racji tego, że nasza szkoła to liceum (więc uczęszczają do niej 
prawie dorośli ludzie) Dzień Ucznia byłby dobry, a z racji tego, że nasi uczniowie 
zachowują się czasami jak dzieci, Dzień Dziecka też uważam za bardzo odpowiednie 

(i sympatyczne) święto. 

Czy chciałaby Pani życzyć czegoś swoim pracownikom – nauczycielom? 
Pani Dyrektor: Tak, przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Siły we-

wnętrznej, wytrwałości i hartu ducha w zmaganiach z trudami dnia codziennego.  
Także wewnętrznej pogody i radości, by długie dni w szkole mijały pod znakiem 

uśmiechu. 
Wywiad przeprowadziły  Inga Nowak i Paulina Kopeć  

uczennice klasy 2G i redaktorki gazetki szkolnej „Nowa Jedynka” 

Wywiad z Panią Aldoną Bałazińską—Lazur 
Dyrektorką I LO z Oddziałami Integracyjnymi              
im. B. Limanowskiego w Warszawie 
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Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, 

Logarytmów, wzorów i formułek, 

Z kwadracików, trójkącików i kółek 

Nauczali mnie nieskończoności. 

 

Rozprawiali o „cudach przyrody”, 

Oglądałem różne tajemnice: 

W jednym szkiełku „życie w kropli wody”, 

W innym zaś - ”kanały na księżycu”. 

 

Mam tej wiedzy zapas nieskończony; 

2πR I H2SO4, 

Jabłka, lampy, Crookesy I Newtony, 

Azot, wodór, zmiany atmosfery. 

 

Wiem o kuli, napełninej lodem, 

O bursztynie, gdy się go pociera… 

Wiem, że ciało pogrożąne w wodę 

Traci tyle, ile… etcetera. 

 

Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli 

Słońce świeci, gdy u nas jest ciemno! 

Różne rzeczy do głowy mi wkuli,  

Tumanili nauką daremną. 

 

I nic nie wiem. I nic nie rozumiem. 

I wciąż wierzę biednymi zmysłami, 

Że ci ludzie na drugiej półkuli 

Muszą chodzić do góry nogami. 

 

I do dziś mam taką szkolną trwogę: 

Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa! 

- Panie Boże! Odpowiadać nie mogę, 

Ja… wymawiam się, mnie boli głowa… 

 

Trudna lekcja. Nie mogłem od razu. 

Lecz nauczę się… po pewnym czasie… 

Proszę! Zostaw mnie na drugie życie 

Jak na drugi rok w tej samej klasie. 

 

Julian Tuwim 

Nauka 
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Kto co Król Aleksander kim czym mieczem 

przecina kogo co gordyjski węzeł. 

Nie przyszło to do głowy komu czemu nikomu. 

 

Było stu filozofów – żaden nie rozplątał. 

Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach. 

Żołdactwo ich za brody łapie, 

za roztrzęsione, siwe, capie, 

I bucha gromki kto co śmiech. 

 

Dość. Spojrzał król spod pióropusza, 

na konia wsiada, w drogę rusza. 

A za nim w trąb trąbieniu, w bębnieniu bębenków 

kto co armia złożona z kogo czego z węzełków 

na  kogo co na bój. 

 

Wisława Szymborska 

Najbardziej 

lubiłem w szkole 

spoglądać 

 

Jak lecą za oknem 

swobodnie 

chmur pisownie 

 

Jerzy Harasymowicz 

Lekcja 

Lekcja gramatyki 
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Pojawi się trzynastego. Albo 

kiedykolwiek. 

Zejdzie z fotografii pisma ilustrowanego 

w obcisłych szortach które poleca na lato. 

Albo z ekranu. Ze zmierzchem Godarda 

i z dziką różą która zastąpi nam dubbing. 

 

Pojedziemy na wyspę 

którą dorysujemy na mapie. 

Wspólny pokój w hotelu będzie się kołysał 

jak okręt w chmurach. 

Kto z nas się 

uratuje? 

(Dziewczyna przystępuje do tej myśli 

z kołem ratunkowym 

na sercu) 

 

Nauczycielka nosi czerwone skarpetki 

na nogach demonstracyjnie wysuniętych do przodu. 

Jak gdyby rozumiała przewagę czasu 

i powagę myśli. 

Alarm wyobraźni. Perkusja serca. 

Stan podgorączkowy nocy. Noc: forma czasu. 

Forma czasu przeszłego 

złożona z formy osobowej: będę będziesz 

będziemy będziecie będą 

Oraz z form bezokolicznika „kochać”. 

Będę kochać. 

 

Ewa Lipska 

O czym myśli dziewczyna na lekcji 
gramatyki języka polskiego 
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Nie mogę przypomnieć sobie 

jego twarzy 

 

stawał wysoko nade mną 

na długich rozstawionych nogach 

widziałem 

złoty łańcuszek 

popielaty surdut 

i chudą szyję 

do której przyszpilony był 

nieżywy krawat 

 

on pierwszy pokazał nam 

nogę zdechłej żaby 

która dotykana igłą 

gwałtownie się kurczy 

 

on nas wprowadził 

przez złoty binokular 

w intymne życie 

naszego pradziadka 

pantofelka 

 

on przyniósł 

ciemne ziarno 

i powiedział: sporysz 

 

z jego namowy 

w dziewiątym roku życia 

zostałem ojcem 

gdy po napiętym oczekiwaniu 

z kasztana zanurzonego w wodzie 

ukazał się żółty kiełek 

i wszystko rozśpiewało się  

wokoło 

Pan od przyrody 
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w drugim roku wojny  

zabili pana od przyrody 

łobuzy od historii 

 

jeśli poszedł do nieba - 

 

może chodzi teraz 

na długich promieniach 

odzianych w szare pończochy 

z ogromną siatką 

i zieloną skrzynką 

wesoło dyndająca z tyłu 

 

ale jeśli nie poszedł do góry - 

 

 

kiedy na leśnej ścieżce 

spotykam żuka który gramoli się 

na kopiec piasku 

podchodzę 

szastam nogami 

i mówię: 

- dzień dobry panie profesorze 

pozwoli pan że mu pomogę - 

 

przenoszę go delikatnie 

i długo za nim patrzę 

aż ginie 

w ciemnym pokoju profesorskim 

na końcu korytarza liści 

 

Zbigniew Herbert 
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Wiele pięknych kwiatów znamy — 

tulipanów, róż i bzów. 

My dla naszej Pani mamy 

najpiękniejsze kwiaty słów. 

 

Słowo – miłość za Jej troski, 

słowo – wdzięczność za Jej trud. 

Dar to skromny, dar uczniowski 

wyśpiewajmy z serc jak z nut. 

 

Wiele gwiazd na niebie błyszczy 

i srebrzysty płonie nów. 

Dziś dla Pani mamy wszyscy 

najpiękniejsze gwiazdki słów. 

 

Słowo – miłość za Jej troski, 

słowo – wdzięczność za Jej trud. 

Dar to skromny, dar uczniowski 

wyśpiewany z serc jak z nut. 

 

Niech nam Pani dziś wybaczy, 

że byliśmy czasem źli, 

i z uśmiechem niech popatrzy,  

bo, co złego – to nie my! 

 

Przynosimy dar uczniowski, 

wyśpiewany z serc jak z nut: 

słowo – miłość za Jej troski, 

słowo – wdzięczność za Jej trud. 

 

Czesław Janczarski 
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Słowa dla naszej Pani 
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