
Dzień Edukacji Narodowej upłyną nam pod hasłem powagi, zadumy, ale i gromkiego 

śmiechu. W tym roku bowiem postawiliśmy na tragikomedię, której przyświecała idea, by 

uczyć, bawiąc! 

 

W czwartkowy poranek niezwykle utalentowani młodzi aktorzy z klasy 8 d zadebiutowali na 

deskach „teatru małej szkoły” w sztuce pt. „Dzień Świra”. Wcielili się w sylwetki 

odpowiednio: dyrektora naszej szkoły Janusza Banasiaka – w tej roli „dowodził” Jakub 

Kręciejewski, p. wicedyrektor Agnieszkę Gawlińską – z dbałością o wszystkie detale zagrała 

Oliwia Rutkowska, osobę p. wicedyrektor Marleny Błachowicz – zdecydowanie i stanowczo 

wyeksponowała Maja Pawlak, i oczywiście nie zapominajmy o sprawcy całego zamieszania 

Stanisławie Auguście Poniatowskim…którego sylwetkę pełną dystynkcji i majestatu oddał 

znakomity Antoni Olszewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kadra nauczycielska nie pozostała dłużna, pokazując niebywały talent i zdolności 

komediowe.  

 

 

Wystąpili: Radosław Mrowicki w niezapomnianej kreacji uczennicy Gabrysi, Sylwia 

Kwiatkowska jako zajadający ciastka słodki Miłosz, Ewelina Dzięgielewska – spóźniony, 

uroczy urwis Maciek, Monika Wonsowska-Kopka – niesforny, nieco rozkojarzony Marcel, 

jako przemądrzała, ale słodka Natalia – Beata Chrobot-Tutkaj, urywający klamkę, mistrz 

chaosu Oliwier – Patrycja Jankowska, czy wygadany, nieco cwany Kacper – a w tej roli 

ujmujący Bogdan Kowalewski.  

W scenerii nieco upiornej klasy, z kościotrupami w tle na czarnej materii, można było 

obejrzeć niezwykłą zamianę ról.  

 



Bo cóż się stało?  

Dzień Edukacji Narodowej, czyli 14 październik, stał się punktem zwrotnym w życiu młodych 

bohaterów. Jak co dzień narzekali na szkołę, na masę nauki i nieodzowne uwagi, prosząc 

wszystkie ziemskie i pozaziemskie istoty o pomoc….A tak się jakoś złożyło, że tego dnia 

właśnie krążyły gdzieś blisko nad głowami bohaterów, materializując się nieoczekiwanie na 

ziemi w postaci cudem ożywionego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

 

- Jestem Stanisław August Poniatowski,   byłem ostatnim władcą Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów – rzekł przybywający na pomoc monarcha. - Na mój wniosek powołano Komisję 

Edukacji Narodowej 14 października 1773 . Od 1982 obchodzimy ten dzień pod nazwą Dnia 

Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. Więc 

ten dzień jest magiczny. Niech się stanie……więc….to….czego pragną… 

On to sprowadza na naszych bohaterów ratunek w postaci czaru przemiany w dorosłych… 

Jednak po krótkiej chwili euforii przychodzi konsternacja. Świat dorosłych, świat nauczycieli i 

dyrekcji nie jest wcale miejscem mlekiem i miodem płynącym. Przychodzi  moment, że 

zmierzyć się trzeba z ogromem pracy i trudnymi, nieoczekiwanymi sytuacjami… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w


Ale okazuje się, że może być tak smuto…, 

że aż wesoło.  Zamiast płakać z rozpaczy, 

płaczemy ze śmiechu, patrząc na siebie w 

wykonaniu uczniów, czy nauczycieli w 

osobach uczniów. Mamy jednak wiele 

wspólnego? Mamy sobie dużo do 

przekazania? No w końcu może i to, że 

warto się szanować…. 

- Życie to echo, drogie dzieci, co wysyłacie 

, zbieracie, co dajecie, potem dostajecie w 

zamian, to co widzicie w innych, w was 

istniej – wygłasza końcową sentencję 

Stanisław August Poniatowski. -  Cieszcie 

się życiem, ale i doceniajcie życie innych, 

przede wszystkim tych, co są najbliżej. 

Jesteście wolni! 

Uczyliśmy więc tego dnia bawiąc, 

składaliśmy życzenia, nie zapominając, że 

Dzień Edukacji Narodowej to dzień 

wszystkich pracowników oświaty: 

nauczycieli, pracowników administracji i 

obsługi.   

 

Chcieliśmy tego dnia zaprosić naszych uczniów do wspólnego śmiechu,  i jesteśmy 

przekonani, że to się udało. 



Scenariusz i reżyseria wydarzenia: Joanna Winiarska 

Dekoracje: Monika Krzemińska-Jarzyńska 

Zdjęcia: Marta Szumska 

Wydarzenie uświetnił występ szkolnego chóru pod batutą Łukasza Grodzkiego 

 

 





 



 



 



 

 


