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DZIEŃ PATRONA 
 

Dzień 14 października jest dniem bardzo uroczystym. W naszym 

Ośrodku odbywają się obchody Dnia Patrona, Święta Komisji 

Edukacji Narodowej oraz Ślubowania Pierwszoklasistów.  

Gorąco witamy wszystkich zaproszonych Gości i życzymy mile 

spędzonych chwil.   

 

 

Zaproszeni Goście 

 
Gość specjalny -  Pani Teresa Tylewicz – żona naszego Patrona 

 
 

 

Przemysław Barełkowski 

Marek Bigaj 

Włodzimierz Bogaczyk 

Ewa Borko 

Alicja Czeszewska 

Barbara Dickert  

Agnieszka Haremska 

Ewa Harmaciej 

Jolanta Hojan  

Jerzy Janowicz 

Izabela Klimaszewska 

Barbara Knast 

Adam Kompowski 

Jerzy Kopeć 

Maria Kościelniak  

Krystyna i Piotr Piskorscy 

Piotr Reiss 

Marian Rzepka 

Ryszard Stefanowski 

Andrzej Błażej Tomczak 

Michał Tomczak 

Przemysław Trawa 

Wojciech Tyrcha 

Jacek Żyła 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
 

 

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWANIKÓW OŚWIATY 

 

 

Wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom 

Oświaty życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. 

Niech wasze serca przepełnione będą optymizmem, 

nadzieją i cierpliwością (tą ostatnią po dwakroć). Oby 

praca w oświacie przynosiła wiele satysfakcji i uznania 

społecznego.  

Redakcja gazetki W zek 

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Na przełomie XVII i XVIII w. stan szkolnictwa w Polsce był bardzo  zły. Szczególnie 

niepokoił – w porównaniu z osiągnięciami niektórych krajów Europy – stały upadek szkół 

ludowych. By naprawić niekorzystną sytuację związaną ze szkolnictwem 14 października 

1773 r. sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej w składzie czterech senatorów i 

czterech członków izby poselskiej. Przed tą całkowicie nową instytucją postawiono zadanie 

odbudowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej. W pierwszej kolejności zadbano o finansowe 

podstawy funkcjonowania szkół.  

Pierwszy raz w dziejach nie tylko Rzeczypospolitej, lecz również całej Europy, 

stworzono jednolity system kształcenia na trzech poziomach. Na poziomie podstawowym 

funkcjonowały szkoły parafialne, na średnim szkoły wojewódzkie, natomiast poziom wyższy 

reprezentowały uniwersytety w Krakowie i w Wilnie. Opracowano regulaminy szkolne, 

zajęto się przygotowaniem nowych programów nauczania i podręczników. W tym celu 

powołano do życia Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. W ogłaszanych przez nie 

konkursach na nowe podręczniki brały udział i przysyłały swoje projekty największe sławy 

naukowe ówczesnej Europy.  

Reformy prowadzono na wszystkich szczeblach nauczania, jednak szczególnie 

intensywnie zajmowano się obydwoma uniwersytetami. Hugo Kołłątaj w Krakowie i Marcin 

Poczobutt-Odlanicki w Wilnie, nie bez oporów ze strony miejscowej kadry profesorskiej, 

zmieniali archaiczne struktury uczelni i programy nauczania. Obydwu uniwersytetom, 

zwanym Szkołą Główną Koronną i Szkołą Główną Litewską, powierzono funkcje kontrolne 

w stosunku do szkół niższych szczebli w Koronie i na Litwie. 

Podsumowując – to pierwsze w Europie świeckie ministerstwo oświaty dokonało w 

imieniu państwa ujednolicenia całego systemu szkolnego. Przeprowadziło reformę 

szkolnictwa średniego i wyższego oraz rozpoczęło walkę o stworzenie szkoły elementarnej, 

obowiązkowej dla całej młodzieży, niezależnie od jej pochodzenia. Prace Komisji Edukacji 

narodowej były przez cały wiek XX i będą z pewnością nadal punktem wyjścia dla autorów 

dalszych projektów reform szkolnictwa polskiego. 

 

Fragment apelu z okazji Dnia Patrona 
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
 

 
 
Hymn OŚrodka                         

 
1. Jeden dzięki drugiemu  

    Biegłym w sztuce staje się. 

    Słowa mistrza Tylewicza, 

    Jeden drugiemu podaje: 

 

 

Ref.:

       Mój przyjacielu zawsze walcz! 

       Nawet, gdy chmury przygna wiatr. 

       Praca nad sobą ważna rzecz! 

       Wybieraj raczej być niż mieć. 

            Praca nad sobą ważna rzecz! 

            Wybieraj raczej być niż mieć. 

 

 2. Kształcić się to przesłanie 

 Aby dumny był z nas znów 

 Autorytet, wychowawca, 

 Nauczyciel z uczniowskich snów. 

 

 Ref.: 

  

 3. Sportem usprawniać ciało, 

 Nigdy nie tracić ducha! 

 Ojczyźnie służyć z ochotą, 

 Najdoskonalsza nauka. 
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Rota Ślubowania 

Ja, uczeń pierwszej klasy 

przyrzekam uroczyście 

szanować swoją szkołę, 

pomnażać jej świetne tradycje, 

dbać o jej dobre imię. 

Przyrzekam, 

że będę pracować ambitnie 

i wytrwale 

dla dobra własnego, szkoły 

i ojczyzny. 

Przyrzekam, 

że swoją postawą, nauką 

i zachowaniem 

okażę się uczniem godnym imienia 

szkoły. 


