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Święto Edukacji Narodowej 

 
Narrator 1  

14 października w naszym kraju jest obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Jest to rocznica 

utworzenia w 1773 roku z inicjatywy ówczesnego króla Polski Stanisława Augusta 

Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty nie 

tylko w Polsce, ale i na świecie!  

Narrator 2 

W tym wyjątkowym dniu witamy bardzo serdecznie Szanownych Gości, Przedstawicieli władz 

samorządowych, Nauczycieli emerytów,  Dyrekcje i Nauczycieli ze wszystkich szkół Gminy 

Trawniki oraz Pracowników administracji i obsługi. Wszystkich Państwa pragniemy powitać 

uroczystym polonezem.  

POLONEZ 

Narrator 1 

Prosimy o zabranie głosu Panią Dyrektor naszego gimnazjum Renatę Maziarz oraz zaproszonych 

Gości. 

PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR 

PRZEMÓWIENIE ZAPROSZONYCH GOŚCI 

Narrator 2 

Dziś przede wszystkim chcemy podziękować tym, którzy dzielą się z nami wiedzą, mnożą 

cierpliwość, dzielą serce – nauczycielom. A przecież: 

„Jeśli masz czyjeś serce 

masz dom 

na każdym miejscu, 

na którym staniesz.”  Janina Brzostowska 

 

PIOSENKA  1 

Narrator 1 

14 października 1773 r. decyzją sejmu polskiego upoważniono 8 znamienitych mężów 

reprezentujących najznakomitsze rody w Polsce do przeprowadzenia reformy szkół. Tak powstała 

Komisja Edukacji Narodowej - pierwsza w Europie instytucja świecka powołana do zreformowania 

szkolnictwa. Nie było to łatwe dzieło. Należało nie tylko zmienić programy, ale również 
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wprowadzić nowe przedmioty nauczania. Trudne zadanie czekało nauczycieli. Młodzież zaczęła 

poznawać historię, również swojej ojczyzny – Polski. Po raz pierwszy na zajęciach pojawiły się 

elementy wychowania fizycznego, wcześniej sport w jakiejkolwiek formie w szkołach nie istniał. 

Świeckie szkoły potrzebowały nowych nauczycieli, którzy zastąpili księży i zakonników. 

Utworzono więc seminaria nauczycielskie przy uniwersytetach. 

 

  

Narrator 2 

Nie ma oświaty bez nauczycieli. Grzegorz Piramowicz – pedagog, działacz  oświatowy, sekretarz 

KEN -  tak pisał o roli nauczyciela: 

„Jestem z woli Boga, najukochańszego wszystkich ludzi ojca, na to powołany, żebym całą usilność 

łożył na takie wyćwiczenie młodzi, aby z nich byli ludzie pobożni, cnotliwi, około swoich pożytków 

oświeceni, zdrowi i czerstwi, zgoła żeby byli szczęśliwymi(...)” 

 

Recytator 1 (dziecko siedzi przy stoliku, odrabia lekcje, denerwuje się, że nie potrafi rozwiązać 

zadania, matka mówi do niego) 

Można czasem niedobrze rozwiązać równanie 
Można nawet pomylić Solona z Edypem 
Ale o jednym stale pamiętaj, kochanie, 
Nie bądź dla wychowawców nieprzyjemnym typem. 
 
Dziś ze szczerym wzruszeniem zawsze bywam gotów 
Nauczycieli swoich wspominać nazwiska. 
Ile to oni ze mną miewali kłopotów! 
A gdy o tym pomyślę – łza mi w oku błyska. 
 

Więc wycieram tę łezkę, co błyska w oku 
I wzdycham 
A wzdychając tak myślę, że idąc przez życie 
W mych myślach i sercu pełnym wdzięczności 
Zostanie na zawsze mój nauczyciel  (L.I. Kern) 
 

Narrator 1:  

To wy Kochani Nauczyciele zapełniacie nasze „mapy mentalne”. Wasz trud związany z 

krzewieniem wiedzy jest często przez nas niedoceniany. Ale to Wy z cierpliwością i wytrwałością 

staracie się wskazywać nam właściwą drogę, po której mamy w przyszłości kroczyć. Ta droga jest 

czasami trudna, ale warto nią podążać.  

PIOSENKA 2 
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Narrator 2 

Wiedza, którą dzięki wam zdobywamy rysuje przed nami nowe horyzonty, otwiera do tej pory 

zamknięte drzwi. Uczycie szacunku dla drugiego człowieka, wiary we własne siły. Otwieracie 

przed nami swoje serca. Własną pracą pomagacie nam odkryć własne ja, uczycie nas jak być 

człowiekiem. 

RECYTATOR 2 Ja w tym wierszu wypowiadam całego 
siebie 
dla was i o was , nauczyciele. 
fizycy i matematycy, 
poloniści i biologowie, 
pochwałę waszej pracy 
śpiewam w gorącym słowie. 
 
Bezmierny mój dług wdzięczności, 
więc strof mi potrzeba jak w słońcu 
grająca kapela, 
żeby po całym kraju rozsławił się, 
rozgłosił 
wysiłek nauczyciela. 
 
Jakże nie pisać wiersza, 
jakże nie płonąć w podzięce 
za światło, co się rozszerza, 
za dar najpiękniejszy, za wiedzę. 

 
   (K.I.Gałczyński – „Wiersz o wielkiej wdzięczności”) 

PIOSENKA 3 

 

RECYTATOR 3 

Ludzi szczerych i mądrych mi podaruj 
co potrafią patrzeć tak otwarcie i prosto 
postępować jak oni mnie naucz 
bym umiała się cieszyć nawet drobnostką 
 
Naucz mnie bym mówiła jak oni: 
chwała Bogu, dnia tego nie zmarnowaliśmy 
i zasypiać z krzyżem w dłoni 
jak z tarczą w obronie bożej wiary i czci. 
 
W dniach wypełnionych skrywaną męką i goryczą 
niech oczy mej matki łez pełne 
 nad moim łóżeczkiem rankiem nie krzyczą: 
„Czemu tak jęczysz przez sen dziecko me?” 
 
Niechaj me serce na oścież 
obiema rękami jak klatkę otworzę 
jak twoi ludzie mądrzy i prości 
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i od początku ruszę w drogę… 

Dora Gabe „Od początku”  

PIOSENKA 4 

 

RECYTATOR 4,5 

 

Nauczycielom – bezimiennym wioślarzom wyprawy do krainy gorących słów 

– wiersz ten poświęcam 

      

Za to 
Iż mogę nazwać po imieniu 
wodorosty gwiazd 
na mrocznym niebie wrześniowej nocy 
szum lipy uczepionej chmury 
poranny zapach łąki 
lot trzmiela i pełzanie liszki 
milczenie sfinksa 
i szept zielonych oceanów 
ludzi nieznanych i przyjaciół 
nienawiść i przebaczenie – 
 
za to 
iż mogę nazwać po imieniu samego siebie 
- chciałem odnaleźć 
choć jedno słowo – lot najcichszy 
jaskółki wracającej wiosną – 
to jedno wciąż szukane słowo 
- imię Kolchidy nieodkrytej –  
pełne i doskonałe 

jak kiść winogrona. 
 
 
 
Ale słowa 
- nawet najzieleńsze ze słów 
zwęgleją 
kiedy myśli moje 
- ptaki ogniste 
uwiją w ich koronach 
swoje gorące gniazda. 
 
Za to 
iż mogę nazwać po imieniu 
samego siebie 
- przychodzę do was, nauczyciele 
z białą muszlą milczenia 
w której szumią dalekie morza naszych 
wspólnych podróży 
w krainę wiedzy       

          Jan Goczoł „Gorące 

imiona” 

Narrator  1  

Przenieśmy się teraz w nauczycielsko – uczniowską codzienność, czyli do sali lekcyjnej. 

Zapraszamy nasz szkolny kabaret „Ciemna strona naleśnika”. 

CZĘŚĆ NA WESOŁO „I co ja robię tu?” 

 

PIOSENKA 5 

 

Narrator 2 

Szanowni Goście! Kochani Nauczyciele! W imieniu zgromadzonych tu uczniów pragnę złożyć 

serdeczne podziękowania za wasz trud włożony w nasze wychowanie. Ze swej strony możemy 
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tylko obiecać, że będziemy pilniejszymi uczniami, sprawiającymi mniej kłopotów pedagogicznych. 

A nasza edukacja będzie uwieńczona w przyszłości sukcesami. 

 

RECYTATOR 6 

Wielki, kto się rozumem ponad tłumy wznosi, 

Wielki, kto szczytnym słowem światu prawdę głosi, 

Lecz, czy nie większy, kto w ciszy i skupieniu,  

Wierny na zawsze powołaniu swemu, 

Niesie światło nauki bez sławy, po cichemu,  

Dając go z cierpliwością człowiekowi drugiemu? 

On rzetelnie i konsekwentnie rzeźbi dusze oporne, 

By stały się na trudy i zło świata odporne. 

Dla czynów bez rozgłosu, z miłości spełnionych, 

Niesiemy podziękowania z serc wdzięcznością przepełnionych. 

 

Narrator 1  

Widzę że ktoś jeszcze chciałby dołączyć się do życzeń. 

Chłopiec (Jeden z tańczących kujawiaka)  

Dziś zaiste jest okazyja, iżby wyrazić nasze podziękowania za uprawę tegoż ugoru, jakim są nasze 

czerepy. Niech Waćpaństwu snuje się żywot w pomyślności, a fortuna niech nie omija Waszego 

domostwa. Ty zaś szlachetne zdrowie ulubuj sobie Naszych Nauczycieli i wspieraj ich nadwątlone 

przez nas siły. 

 

TANIEC (KUJAWIAK) 

Narrator 1 

Podziękowania składam również wszystkim pracownikom administracji i obsługi, o których także 

pamiętamy w tym uroczystym dniu. Bez nich szkoła jako organizm nie mogłaby przecież 

funkcjonować. Bądźcie zdrowi, zadowoleni z pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z nas .  Nie 

zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci .  

 

Narrator 2 
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Wszystkim Nauczycielom jeszcze raz życzymy ambitnych uczniów, pogody ducha i satysfakcji z 

pracy. Niech Wam nie zakłóca snu reforma oświaty. Niech się spełnią Wasze marzenia dotyczące 

życia  osobistego i zawodowego . Dziękujemy raz jeszcze i wszystkim dedykujemy piosenkę. 

 

PIOSENKA 6 – (WRĘCZENIE KWIATÓW I KART) 

Narrator 1 

Zapraszamy jeszcze na pokaz aerobiku w wykonaniu uczennic z naszego gimnazjum. 

 

 


