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14 października – Dzień Edukacji
Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego zostało ustanowione
27 kwietnia 1972 r. jako Dzień Nauczyciela, a od 1982 jest obchodzone jako Dzień Edukacji
Narodowej (święto wszystkich pracowników oświaty). 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 r.
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą.
Stanowi okazję do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe
Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji
Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla
nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół
na uroczystych galach.
Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:
 Albania
7 marca
 Argentyna
11 września
 Brazylia
15 października
 Chiny
10 września
 Czechy
28 marca
 Hiszpania
27 listopada
 Indie
5 września
 Malezja
16 maja
 Meksyk
15 maja,
 Rosja
5 października
 Tajwan
28 września
 Turcja
24 listopada
 Ukraina
pierwsza niedziela października.

Światowy Dzień Nauczyciela
Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher's Day) pod patronatem UNESCO obchodzony
jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r., na pamiątkę podpisania w 1966 r.
„Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i
Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli, w
zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.
W Polsce od 1997 roku 5 października również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela,
przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.
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A to historia
Bohaterowie ziemi szamotulskiej:

Marian Orlik 1916-1952
W Szamotułach na skwerze u zbiegu ulic
Zamkowej i Powstańców Wielkopolskich znajduje się
kamień z tablicą pamiątkową poświęconą pamięci
Mariana Orlika – szamotulanina urodzonego 16 maja
1916 r.
Pochodził z muzykującej rodziny. Jego ojciec
Franciszek była założycielem i członkiem znanej i
cenionej Kapeli Orlików. Po nim to zapewne syn Marian
odziedziczył wyjątkowe zdolności muzyczne i zainteresowanie folklorem.
Uczył się w szkole powszechnej i Państwowym Gimnazjum im. Piotra Skargi, w
którym
w 1936 roku zdał maturę. Kontynuował naukę w Szkole Podchorążych w
Komorowie. Gdy wybuchła II wojna światowa, walczył w bitwie pod Młocinami (22 IX
1939 r.), został ranny i trafił do niewoli niemieckiej.
Po zakończeniu wojny przez krótki czas pracował
w szamotulskim gimnazjum jako nauczyciel. W 1945 roku
powołano go do Wojska Polskiego, awansował wtedy do
stopnia podpułkownika. W 1951 roku ze względów
politycznych przesunięto go na niższe stanowisko, a
wkrótce aresztowano i oskarżono o udział w spisku
przeciwko władzy ludowej.
Po okrutnym śledztwie i tajnym procesie (bez
obrońców) skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano
3 grudnia 1953 roku. Jego ciało potajemnie złożono na
cmentarzu Powązkowskim, na tzw. Łączce. W 1956 roku
zrehabilitowano go (oczyszczono z zarzutów), ale dopiero
niedawno, bo w 2013 roku odnaleziono jego szczątki.
W styczniu 2016 roku Prezydent RP mianował go
pośmiertnie generałem brygady.
Antoni Pietrzak, klasa V
Fot. Z archiwum Barbary Piekarzewskiej
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Jesień, jesień, dary niesie… kolorowe liście, kwiaty, owoce
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Zdjęcia wykonane przez członków redakcji gazetki
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Poznajmy się
bliżej…
Redakcja
gazetki
postanowiła
przybliżyć koleżankom i kolegom sylwetki
naszych nauczycieli. Przygotowaliśmy 15
pytań. Odpowiedzi na nie pozwolą trochę
lepiej poznać tych, z którymi codziennie się
spotykamy lub mijamy na korytarzach, bo
przecież nauczyciel to też człowiek!
Tym razem na 15 pytań Redakcji zgodziła się odpowiedzieć
pani Milena Wołyńska
1. Jestem... zodiakalną Rybką.
2. Życie... kocham ponad wszystko.
3. Praca... bardzo często za bardzo mnie absorbuje; czasami nie potrafię się
zdystansować.
4. Jeśli nie nauczyciel to... gdybym miała więcej odwagi to pewnie artysta
albo właściciel małej, przytulnej księgarni.
5. Lubię... czytać, pisać, śpiewać, rysować i słuchać muzyki.
6. Szanuję... zdanie i opinię drugiej osoby, uczę się szanować swój czas.
7. Denerwuje mnie... robienie rzeczy w pośpiechu i na pół gwizdka.
8. Cieszę się ... spędzając czas nad wodą, kocham morze.
9. Czytam, oglądam, słucham... fantastykę, poezję i pamiętniki, lubię
oglądać filmy przedstawiające epokę wiktoriańską, uwielbiam utwory
grane na pianinie.
10. Nie umiem... żyć bez muzyki.
11. Potrafię... szybko wybaczać, rysować.
12. Żałuję ...że czasami brak mi odwagi, by realizować swoje marzenia.
Stale mi się wydaje, że na wszystko mam jeszcze czas...
13. Najciekawsze przeżycie ... pierwsze zagraniczne wakacje bez rodziców
w 1994 r.
14. Największy sukces to... to chyba nie sukces, ale ogromną radość sprawił
mi e-mail od australijskiej poetki Leav Lang na portalu książkowym
Goodreads z podziękowaniem za recenzję jej pierwszego tomiku poezji.
15. Marzę... aby kiedyś zamieszkać nad morzem, aby moje życie miało sens.
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