
SCENARIUSZ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ 

 
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13. października 2003 roku w sali 
Consulatus Urzędu Miasta. 
 
NARRATOR 1 ( Mariola Zams) 
W imieniu uczniów mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa, którzy przybyli na dzisiejszą 
uroczystość, aby wraz z nami świętować dzień Edukacji Narodowej. 
 
NARRATOR 2 ( Patrycjusz Matwiejczuk) 
14  października 1773 roku, rok po dokonaniu pierwszego rozbioru polski, powstała KOMISJA 
EDUKACJI NARODOWEJ - pierwsza państwowa władza szkolna w skali światowej. 
Członkami KEN-u zostali najwybitniejsi ludzie tej epoki. Michał Poniatowski - brat króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Andrzej Zamojski, Adam Czartoryski, Ignacy Potocki i 
inni. Byli to ludzie wykształceni, przekonani o konieczności dokonania zmian, 
przeprowadzenia reformy szkolnictwa. Działalność Komisji dotyczyła przede wszystkim 
zmiany kierunku wychowania społeczeństwa. Wychowanie młodzieży stało się sprawą całego 
narodu. 
 
N: 1 
Komisja Edukacji Narodowej złożyła hołd nauczycielom, ich trudnej a przede wszystkim 
odpowiedzialnej pracy. Dzisiaj, w rocznicę powstania tego pierwszego ministerstwa edukacji 
narodowej, obchodzimy Dzień Nauczyciela - święto tych, o których pisali m. in... 
 
N: 2 
…Stefan Żeromski: Ten mój mistrz młodych lat i nigdy nie zapomniany dobroczyńca 
duchowy... 
 
N: 1 
Leon Kruczkowski:... Jest to doprawdy szczególnym przywilejem nauczycieli, że pamiętamy 
ich zawsze. Jako pisarz głęboko pochylam głowę przed cieniem człowieka, który uczył mnie 
wprawnie prowadzić pióro w ręce. Sporo lat przeżyłem zanim zostałem pisarzem, ale iskra 
zatliła się tam, w starej krakowskiej szkole. 



RECYTATOR 1 
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 płonąc w podzięce 
za światło, co się rozszerza, 
za dar najpiękniejszy, za wiedzę. 
 
MUZYKA – Agnieszka Burak II i 
 
R: 2 
„Do którego dnia..." - R. Śliwonik 
Milena Żdanowska Ig 
 
MUZYKA – Michał Greszta IIIc TE 
 
R: 3 
„Przez czas zajęty myślą..." (Patrycjusz Matwiejczuk)  
  
R: 4 A. Mickiewicz (fr. „Dziadów cz. IV”) 
(Katarzyna Kucharska) 
 
MUZYKA – Agnieszka Burak i Michał Greszta 
 
R: 5 
„Nauczyciel” Z. Jerzyna  
(Patrycjusz Matwiejczuk) 
 
 
 



R: 6 
„Biedna logiczna głowa" - Jan Twardowski 
(Agnieszka Stepuch) 
 
R: 7 
„Ocalony” – T. Różewicz 
(Paweł Dec) 
 
MUZYKA - Michał Greszta 
 
R: 8 
„Nadzieja" J. Skokowski 
(Monika Kuśmierz, Milena Żdanowska) 
 
 
NARRATOR 1 
Jeszcze raz, w imieniu młodzieży szkolnej, wszystkim tym, którzy świętują 
dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, dziękujemy za to wszystko, co jest jeszcze 
dla nas tajemnicą i za to, co zdołaliśmy już odkryć i poznać. Składamy wam, 
drodzy nauczyciele, wiele serdecznych życzeń: sukcesów w pracy i powodzenia 
w życiu osobistym 
 
 
(Patrycjusz Matwiejczuk) 
 

*** 
Przez czas zajęty myślą inną 
Przez okres innych dni i zdarzeń, 
Ileż zostanę Tobie winny 
Krainie Twoich snów i marzeń 
Bo jeśli nie to, co mówiłaś 
Nie to, co chciałaś, nazwę życiem, 
Weź sobie coś z dobroci matki 
I popraw błędy w mym zeszycie 
Pamiętam jeszcze słowa Twoje 
I uśmiech dla nas Twój na twarzy, 
Bo to jest przecież Twoja kartka 
Z twojego to elementarza 
Piszę tak samo, jak w kajecie, 
Który otwarły Twoje ręce 
Więc przyjmij moja dobra Pani, 
Tych kilka prostych dobrych słów - nic więcej. 

Zbigniew Jerzyna 



Nauczyciel 
 
On mnie nauczył 
pierwszych liter 
On księgę otworzył 
i zobaczyłem 
jak gorące, burzliwe 
były dzieje ojczyste 
On mi pokazał piękno krajobrazu 
Nazwy drzew odczytałem 
z listów - liści 
Poznałem głosy ptaków. 
Ich radosną rozmowę 
On mnie nauczył 
Wypowiadać słowa - 
o miłości 
dobroci 
o krainie słońca 

Zbigniew Jerzyna 
 

 

(Katarzyna Kucharska) 
 
(...) ty mnie nauczyłeś czytać! 
W pięknych księgach i pięknym 
Przyrodzeniu czytać! 
Ty dla mnie ziemię piekłem 
Zrobiłeś i rajem! 
A to jest tylko ziemia! 
                             Adam Mickiewicz 
 

 
(Paweł Dec) 
 (...) 
Szukam nauczyciela i mistrza 
Niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 
Niech jeszcze raz nazwie rzeczy pojęcia 
Niech oddzieli światło od ciemności. 
                                           T. Różewicz ”Ocalony” 

 
 
 
 
 
 



(Agnieszka Stepuch) 
Biedna logiczna głowa 
 
Przyjdź to co ni w pięć ni w dziewięć 
i to co trzy po trzy 
przyjdź dwa razy dwa wcale nie cztery 
nie tak i tak dalej ale tak i nie 
tak dalej 
przyjdź wszystko do góry nogami 
całkiem inaczej 
piąte przez dziesiąte 
przyjdź godzina dwunasta szukana 
w południe 
przyjdź serce razem z drugim 
i nagle osobno 
pokaż naszej biednej logicznej 
głowie jak kotce przyuczonej 
do porządku 
to co niemożliwe i konieczne 

ks. Jan Twardowski 

 
 
(Milena Zdanowska i Monika Kuśmierz) 
 
Nadzieja 
 
My, którzy czasem przy tablicy 
 spłoszony wzrok wbijamy w ścianę, 
 jakby zrządzeniem tajemniczym  
tam się ukryło rozwiązanie;  
My, którzy w głowie ciągłe psoty, 
których: szelmy - mówisz może,  
z którymi zawsze masz kłopoty,  
My Cię kochamy profesorze! 
wiemy, nieraz noc, Ty jeszcze  
Pracujesz z trudem twarz zmęczona  
Pochyla się, Ty oczy przetrzesz,  
Odkładasz zeszyty. Myślisz o nas. 
 Czy aby ci, dla których serce 
Tak mocno i tak tkliwie bije,  
Których nad życie kochasz- 
tak będą żyć, jak Ty dziś żyjesz.  
Czy będą prawi? I czy zawsze  



Swą wiedzą będą innym służyć?  
Czy będą prosto w oczy patrzeć 
i nie odwracać się od ludzi?  
My młodzi 
patrzymy przez szyby źrenic na tablice życia 
na mnóstwo znaków nieznanych  
patrzymy 
i odchodzimy zdziwieni 
nie potrafimy 
nie chcemy 
nie rozumiemy 
Wy przychodzicie z księgą doświadczenia 
czytając nam ją jak dobrzy koledzy, 
uczycie życie ważyć i doceniać 
i ideałów szukać w wielkiej wiedzy. 
Za Wasz wysiłek 
za trud długich godzin 
spędzonych w szkole nad nami 
w dniu Święta 
Serdecznie dziękujemy! 
                                           Jerzy Skokowski 


