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Października obchodzimy

Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień Nauczyciela to rocznica
upamiętniająca powstanie w 1773
roku Komisji Edukacji Narodowej
(KEN), która została utworzona z
inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Komisja
nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej
Dozór Mająca była pierwszym
ministerstwem oświaty publicznej
nie tylko w Polsce, ale także i w
Europie. Zorganizowała
t r zyst opni owe s zkolni ct wo.
Stopień pierwszy - szkoły
parafialne (dla niższych stanów -

chłopów i mieszczan), stopień
drugi - przeznaczone dla rodzin
szlacheckich szkoły powiatowe i
stopień trzeci, najwyższy, dla
najbardziej uzdolnionych uniwersytety (w tych czasach
istniały dwa : w Krakowie i
Wilnie). Wprowadziła ona także
wiele reform takich, j ak:
opracowanie nowych systemów
nauc zani a , w prow ad zeni e
podręczników w języku polskim,
wprowadzenie polskiej
terminologii naukowej, reformę
Akademii Wileńskiej i
K r a k o w s k i e j , u t w or z e n i e

seminariów dla nauczycieli,
wprowadzenie w szkołach
wychowania fizycznego,
utworzenie Towarzystwa do
Ksiąg Elementarnych (instytucja
opracowująca podręczniki i
programy nauczania),
dopuszczenie dziewcząt do
edukacji na równych prawach z
chłopcami.

Dzień Edukacji Narodowej został
ustanowiony 27 kwietnia 1972 r.
na mocy ustawy "Karta praw i
obowiązków nauczyciela" pod

D Z IE Ń NAU CZY CIELA W IN NY CH P AŃS TWACH
CHINY

ALBANIA

TAJWAN

W Chinach nauczyciele dostają pół
dnia wolnego. Uczniowie, podobnie
jak w Polsce, wręczają im kwiatki, o
ile mają na to ochotę. Niektórzy
rodzice starają się "pomóc" swoim
dzieciom fundują nauczycielom na
przykład zaproszenie na wykwintny
obiad w wielogwiazdkowym hotelu
lub podarunek w postaci np. torebki
marki Louis Vuitton, albo tradycyjną
"czerwoną kopertę" (pieniądze), która
może dziecku znacznie poprawić
wyniki w nauce. Jednak po serii
skandali łapówkarskich nauczyciele
trafili na listę profesji,
przedstawiciele których w świetle
prawa nie mogą przyjmować
prezentów. Jeśli otrzymają prezent,
muszą za niego zapłacić. W
pr zeci wnym r azie popełniaj ą

W Albanii święto to obchodzi się 7
marca i jest to związane z
powstaniem w 1887 roku w Korczy
pierwszej świeckiej szkoły, w
której zaczęto wykładać
przedmioty w języku albańskim. Z
okazji tej każdego roku nauczyciele
spotykają się z dziećmi w szkole,
otrzymują od nich drobne prezenty,
a następnie wszyscy wspólnie jedzą
posiłek. Oprócz tego uczniowie
śpiewają także piosenki
dedykowane swoim nauczycielom
oraz urządzane są zabawy taneczne.

Tajwański Dzień Nauczyciela
obchodzony jest 28 września. Data
ta związana jest z urodzinami
Konfucjusza (chińskiego filozofa).
Obchody święta rozpoczynają się o
godzinie 6 rano, kiedy to władze
oraz mieszkańcy miasta składają
ofiarę i hołd wielkiemu
n a u c z yc i e l o w i . W r yt u a l e
podzielonym na 36 kolejnych
etapów, uczestniczą także rektorzy
12 szkół wyższych. Obrządkom
towarzyszy tradycyjna chińska
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WYWIAD Z PANEM PROFESOREM LESZKIEM ZIELIŃSKIM
- Wiadomo, iż Pan Profesor jest
wielkim pasjonatem kajakarstwa.
Może Pan nam przybliżyć swoje
hobby?

Pokazuje, że jest wdzięczny za naszą
pracę.

- Nie interesuję się tylko
kajakarstwem. Ale również tenisem
ziemnym i kolarstwem. Aktywność
mnie pociąga, inni mogą nic nie robić,
ja nie, muszę być ciągle w ruchu.

- Matematyka. (śmiech) Nie miałem
szczęścia do dobrych nauczycieli.
Gdybym miał, pewnie byłbym świetny z
matematyki. Na przykład geometria
sprawia mi dużą przyjemność.

- Z czym kojarzy się Panu dzień
nauczyciela?

- Uczniowie zachwycają się Pana
lekcjami, co Pan robi, aby zachęcić
swoich wychowanków do poznawania
historii?

- Ktoś wykopie rów i widzi efekt
swojej pracy. W zawodzie nauczyciela
praca przynosi efekty po latach.
Dopiero w Dzień Nauczyciela
uczniowie ukazują nam prawdziwe
uczucia, prawdziwą wdzięczność. Czy
nasza praca i nasz wysiłek mają jakiś
sens. Czujemy się potrzebni i
doceniani.
- Jakie są Pana najmilsze
wspomnienia z dniem nauczyciela?
- Najmilsze jest wtedy, kiedy uczeń
przychodzi sam z siebie i dziękuje.

- Jaki szkolny przedmiot sprawiał
Panu największą trudność?

- (śmiech) Był film „Vabank”, Kwinto
otwierał kasę. Był wzorem dla dwóch
młodych złodziei, którzy pytali się go,
jak otworzył kasę. Na co Kwinto:
„Trzeba było uważać.” Przypomina mi
to mojego tatę, który był cukiernikiem.
Każdy mógł patrzeć, jak pracował.
Zachwycali się jego ciastami i pytali, jak
to robi. On odpowiadał: „Trzeba się
przyglądać i uważać.” Nie mam gotowej
recepty, nie udaję nikogo, po prostu
samo idzie. Dostosowuję się do klasy,

nigdy w dwóch różnych nie prowadzę
tak samo zajęć. Każde są inne.
- Posiada Pan swoją ulubioną
książkę? Czym tak bardzo zachwyca?
- Mam ulubione książki, ale nie mogę
ich polecić, bo ludzie poznają moją
duszę. (śmiech) Mam takie, do których
wracam. Kiedy spodoba mi się jakiś
autor, czytam wszystkie jego książki.
Na przykład Dołęgi-Mostowicza znam
wszystkie tytuły, od „Znachora” aż do
„Kariery Nikodema Dyzmy.” Znam
wszystkie szczegóły z jego życia.
- Czy jest piosenka, która mimo
upływu czasu się Panu nie nudzi?
- Moje ulubione piosenki to: Status Quo
– “In the Army Now” oraz AC/DC –
“Highway to Hell”
- Każdy ma taki film, do którego
często wraca. A czy jest taki film,
który w Panu budzi miłe
wspomnienia?

WYWIAD Z UCZNIEM 2A—MATEUSZEM BOCZYŁO,
STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW
- Czy zawsze tak bardzo przykładałeś się do nauki?
Tak. Zawsze byłem bardzo ambitny.
Uważam, że edukacja jest bardzo
ważna w życiu. Posiadając dobre
wykształcenie można wiele osiągnąć,
spełnić swoje marzenia.
- Zakończyłeś rok szkolny ze
średnią 5,38. Czy ciężko było
osiągnąć tak świetny wynik?
Nie było łatwo, ale na szczęście nauka
nie sprawia mi większych trudności,
łatwo zapamiętuję informacje
przekazywane przez nauczycieli
podczas lekcji. Lubię czytać,
obserwować otoczenie i z tego też
czerpię wiedzę.
- Ile czasu dziennie spędzasz nad
książkami?

Trudno powiedzieć. To zależy od
przedmiotu i trudności materiału. Staram
się uczyć systematycznie i nie odkładać
niczego na ostatnią chwilę.
- Który przedmiot sprawia ci największą łatwość, a który największą
trudność?
Szybko przyswajam wiedzę z
przedmiotów, które mnie interesują.
Przede wszystkim jest to historia. Od
zawsze lubiłem ten przedmiot. Jeśli
chodzi o trudności to tak naprawdę
żaden przedmiot nie sprawia mi
większych problemów, aczkolwiek
przedmiotom ścisłym poświęcam więcej
czasu, aby dobrze zrozumieć materiał.
- Czym zajmujesz się w wolnym
czasie? Masz jakieś hobby?

słuchać muzyki. Interesuję się historią.
Często spotykam się z przyjaciółmi.
Kocham sport, a zwłaszcza piłkę nożną,
w którą często gram. Moim idolem jest
Cristiano Ronaldo. Zajmuję się również
tworzeniem muzyki. Poza tym bardzo
lubię pomagać ludziom- działam jako
wolontariusz.
- Kim pragniesz zostać w przyszłości?
- Swoją przyszłość wiążę z zawodem
prawnika, a poza tym chciałbym też
zajmować się public relations. Kiedyś
marzyłem też o byciu dziennikarzem,
więc być może spróbuję pisać artykuły
do gazet.
- Jakie jest twoje największe
marzenie?
- Po prostu - być w życiu szczęśliwym.

W wolnym czasie lubię czytać książki i

WIEDZA NIEZBĘDNA
- czyli jak powiedzieć „idiota” w 12 językach
MENTOR - przenośnie: poważany przez kogoś nauczyciel, będący dla niego wzorem i doradcą

JĘZYK:

• baskijski - aholkulari
• czeski - mudrc
• chiński - 导师
• esperanto - mentoro
• francuski - mentor
• grecki - méntoras

Wszyscy nasi kochani nauczyciele

• hiszpański - sabio

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele
Za naukę, za trud jaki jest wkładany

• hebrajski - מנטור
• irlandzki - saoi

przeogromny bukiet Ŝyczeń dziś składamy.

• japoński -メントール
• łacina - mentor
• włoski - mentore
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śyczenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące.
Jak świeŜe kwiaty pachnące,
kwitnące na naszej polskiej łące.

