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Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. 

 

Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 

 

Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola. 

 

Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 

 

Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. 

 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 

 

Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. 

 

Gdy w końcu października łagodna pogoda, to lutemu mrozów doda. 

 

Gdy w październiku śniegi, lody, to w styczniu będzie dużo wody. 

 

Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. 

 

Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec. 

 

Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo z gaju. 

 

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
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Dzień Edukacji Narodowej  
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wy-

chowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Ko-

misji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która 

zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. 

Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór 

Mająca) – była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne 

rozwiązania w innych państwach. Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po-

wołał ją 14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy. 

 

Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od 

szkół elementarnych przez gimnazja aż do uczelni wyższych. Reforma objęła programy na-

uczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, 

naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie. 

 

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem 

podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opra-

cowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskie-

go i stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów. 

 

Zreorganizowane zostały też akademie: krakowska i wileńska. Uniwersytet Jagielloński w Kra-

kowie, przemianowany na Szkołę Główną Koronną, stał się nowoczesną uczelnią. Wysoką ran-

gę zdobył uniwersytet wileński. Przemianowany na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litew-

skiego stał się ważnym ośrodkiem nauk przyrodni-

czych i astronomii. Komisja zamierzała też powołać 

Królewski Uniwersytet w Warszawie – jego zaląż-

kiem była utworzona w 1789 r. Szkoła Anatomii          

i Chirurgii. 
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Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Polski, ale wiele 

wprowadzonych przez nią rozwiązań miało kontynuację. 

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia 

Nauczyciela. 

 

W artykule 74 ustawy Karta Nauczyciela zapisano: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edu-

kacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodo-

wej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lek-

cyjnych". 

 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli   

i pracowników niepedagogicznych. W tym dniu lub w dniach blisko tej daty wręczane są na-

uczycielom krzyże zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej (najwyższe odznaczenie przy-

znawane przez ministra edukacji narodowej) i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczyście nadawane są też honorowe 

tytuły "profesora oświaty". 

 

Idea obchodzenia w Polsce specjalnego święta nauczycieli sięga 1957 r. Wówczas, podczas 

Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, zaproponowano, by 20 listopada stał się 

Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. Ostatecznie zwyciężyła propozycja uczczenia 

rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Uchwalona w 1972 r. ustawa Karta praw        

i obowiązków nauczyciela wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony właśnie 14 październi-

ka. 
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W różnych krajach nauczyciele obchodzą swoje święto w różnych dniach. Przykładowo 

na Tajwanie obchodzone jest ono 28 września w dniu urodzin Konfucjusza, a w Cze-

chach i na Słowacji – 28 marca, czyli w dniu urodzin Jana Amosa Komeńskiego – XVII-

wiecznego pedagoga, filozofa, reformatora i myśliciela protestanckiego, twórcy i propa-

gatora jednolitego systemu powszechnego nauczania, który zalecał objęcie nauczaniem 

wszystkich, niezależnie od płci i stanu. 

 

Niezależnie od tego 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela 

(World Teacher’s Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO 

w 1994 r. Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy podpisania 5 października 

w 1966 r. przez UNESCO i Światową Organizację Pracy "Rekomendacji w sprawie sta-

tusu nauczycieli". Rekomendacja jest podstawowym dokumentem określającym zakres 

praw i obowiązków nauczycieli w skali globalnej. 



PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
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Pasowanie na ucznia to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Mimo że dziecko chodzi 
już do pierwszej klasy od co najmniej kilku tygodni, to dopiero pasowanie na ucznia 
sprawia, że może w pełni poczuć przynależność do szkoły. Pasowanie na ucznia to pod-
niosłe wydarzenie, w którym uczestniczą nie tylko pierwszoklasiści i ich rodzice,          
ale także starsze dzieci oraz kadra nauczycielska. W naszej szkole tradycyjnie odbywa 
się  w Dniu Edukacji Narodowej. Oficjalna część pasowania na ucznia to najważniejszy 
moment uroczystości. Pani Dyrektor pasuje pierwszaków na uczniów. 
W tym roku pasowanie przebiegło inaczej. W sali gimnastycznej byli główni bohatero-
wie tej uroczystości, pani Dyrektor szkoły - Agnieszka Sudakow i wychowawczyni  kla-
sy I – Mirosława Dawidowicz-Góra. Wszystko odbywało się bez udziału społeczności 
szkolnej, rodziców, gości w dużym reżimie sanitarnym. Życzymy naszym najmłodszym 
kolegom tylko najlepszych ocen, radości w zdobywaniu wiedzy i samych sukcesów. 
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MEN informuje: 

Do 29 listopada br. przedłużamy zawie-
szenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie 
klas I-III przechodzą na naukę zdalną.  
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy za-
wieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, 
uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych 
i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez 
zmian. 
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form po-
zaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra 
kształcenia zawodowego - do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie 
zdalnym. 
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Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem 
jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulep-
szania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicz-
nych. Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem - w 2013 roku „Zdrowie psychiczne i se-
niorzy”, w 2014 - “Zycie ze schizofrenią”, a w 2015 “ Godność w zdrowiu psychicznym”. 

"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, 
powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać 
radosny umysł." - Leonardo da Vinci   

"Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i 

społeczny człowieka"   

Zdrowie psychiczne 

 

 

 

 

Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, ze 
zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka 
przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. 
Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorszy samopo-
czucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak 
obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nie-
uniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż 
utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do roz-
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Jak zadbać o swoją kondycję psychiczną? 

Osoby pozytywniej nastawione do świata są bardziej szczęśliwe. 

 Nie jest to żadnym odkryciem, że czym więcej pozytywów dostrzega się  
w życiu, tym wydaje się ono lepsze. Jest to niezwykle ważne dla zachowania 
równowagi psychicznej i emocjonalnej. Zatem nawet jeśli masz beznadziejny 
dzień, wszystko się sypie, to spróbuj w tej sytuacji znaleźć choć jeden pozy-
tywny aspekt. 
 

 
"Śmiech to zdrowie" 

 Czy odwzajemniasz uśmiech innych osób, starasz się być miły dla innych, nawet nieznajomych? Czy 
idąc do domu masz czas aby zatrzymać się, powiedzieć “Dzień dobry!” sąsiadce i uśmiechnąć się, czy też 
pędzisz do domu ze wzrokiem wbitym w ziemię, nie zwracając na nic? Udowodniono naukowo, że śmiech 
wpływa pozytywnie na człowieka, między innymi przyspiesza proces zdrowienia, relaksuje. Na tym zało-
żeniu bazuje śmiechoterapia. Zatem UŚMIECHNIJ SIĘ. Spraw, aby osoby w twoim otoczeniu miały wiele 
powodów do radości, nie zawsze “bierz życie na serio” i czasem pośmiej się z siebie samego. 

  
 
Jedz zdrowo i ruszaj się 

Odpowiednia dieta i codzienna porcja ruchu mają ogromny wpływ na samopoczucie. Jeśli pracujesz w 
trybie stacjonarnym, dużo czasu spędzasz siedząc czy to w aucie, pracy, szkole, na uczelni, w domu, to 
ważne jest aby zachować równowagę, poprzez ruch. Wyjdź na spacer, zacznij biegać albo jeździć na rowe-
rze. Nadmiar węglowodanów w diecie może powodować senność i problemy z koncentracją, pamiętaj o 
zrównoważonej diecie. 

  
 
Korzystaj ze światła słonecznego 

 Na ile to jest tylko możliwe postaraj się aby do twojego mieszkania czy miejsca pracy wpadało jak naj-
więcej promieni słonecznych. Na uczelni czy w szkole staraj się zajmować miejsce przy oknie. Przebywaj 
na słońcu jak najwięcej. 

 
 
Dbaj o przyjaźń i znajomości 

Kontakt z drugim człowiekiem nieraz ma uzdrawiającą moc. O ile lżej jest gdy ma się komu “wygadać”. 
Jak radośnie jest spędzić całe popołudnie w gronie najbliższych znajomych. Pamiętaj, że o relacje trzeba 
dbać, jeśli oczekujesz zainteresowania ze strony bliskich Twoimi sprawami, to przede wszystkim interesuj 
się tym co u nich się dzieje. Sam inicjuj spotkania, wyjścia. Chcesz z kimś porozmawiać? Zadzwoń, nie 
pisz sms czy wiadomości na portalu społecznościowym. Staraj się pamiętać o urodzinach i ważnych datach 
dla Twoich przyjaciół. 
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Światowy Dzień Zwierząt czyli World Animal Day jest corocznym świętem obchodzonym 
dnia 4 października. W Kościele jest to dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu, 
patrona zwierząt, ekologów i ekologii. 
 
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej       
we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week trwający      
do 10 października. 
Jak obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt? 
Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt i uświado-
mienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa.        
Obchody celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt. 
Główne organizacje działające na rzecz zwierząt: 
- Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt (PETA), 
- Animal Aid, 
- EFFATA - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, 
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ). 
Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. 
Podczas Światowego Tygodnia Zwierząt organizacje zachęcają do adopcji zwierząt, uświa-
damiają ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta a także piętnuje znęcanie się nad nimi,      
czy szkolenie do walk i bezmyślne zabijanie. 
Miesiąc październik jest miesiące dobroci dla zwierząt. 
Warto się zastanowić zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś pokrzywdzonemu przez los 
lub złych ludzi biedakowi, który mieszka w schronisku. Rozejrzyjmy się także w okolicy - 
może ktoś maltretuje swojego psa lub kota? Może warto interweniować? Pamiętajmy,           
że zwierzęta także czują, a swojego wybawiciela potrafią obdarzyć bezgraniczną miłością     
i oddaniem. Nie bądźmy obojętni! 

Światowy Dzień Zwierząt  
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