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Kalendarz Świąt Nietypowych - 

październik 2017 
 

10.01 Dzień Muzyki 

10.02 Dzień Anioła Stróża 

10.04 Dzień Zwierząt 

10.05 Światowy Dzień Nauczyciela 

10.06 Dzień Uśmiechu 

10.07 Dzień Tkaczki 

10.09 Dzień Znaczka Pocztowego 

10.10 Dzień Kolejarza 

10.11 Dzień Wychodzenia z Szafy 

10.12 Dzień Bezpiecznego Komputera 

10.13 Dzień Bez Bielizny 

10.14 Dzień Nauczyciela 

10.15 Dzień Mycia Rąk 

10.16 Dzień Szefa 

10.17 Dzień Sprzedaży Bezpośredniej 

10.18 Dzień Poczty 

10.19 Dzień Normalizacji 

10.20 Dzień Statystyki 

10.21 Dzień Bez Skarpetek 

10.22 Dzień Caps Locka 

10.24 Święto Roweru 

10.25 Dzień Kundelka 

10.26 Dzień Dawcy 

10.28 Dzień Animacji 

10.30 Dzień Spódnicy 

10.31 Dzień Rozrzutności 



Dzień Edukacji Narodowej w Polsce  
i innych krajach 

 
14 Października - Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) 

Obchodzone w tym dniu święto 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 trzystopniowe szkolnictwo. 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, jak: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie 

podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileńskiej i 
Krakowskiej, utworzenie 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 nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. 

  

Obchody Dnia Nauczyciela na świecie 

Na całym świecie, w ponad 100 krajach, Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest od 1994 r. w dniu 5 

października. Światowy Dzień Nauczyciela został zorganizowany pod patronatem UNESCO. Ciekawostką jest to, że 
w Polsce datę 5 października za swoje święto uznali nauczyciele akademiccy. 

 
ALBANIA 

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. 

  

CHINY 

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 dzieciomi 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 przeciwnym razie 
popełniają przestępstwo. 

 

  

STANY ZJEDNOCZONE 

Pierwszy pełny tydzień maja świętowany jest jako Teacher 
Appreciation Week, z którego wtorek jest dniem szczególnym 
jako National Teacher Day. Ciekawostką jest, iż na polskim 
rynku pojawiły się w sprzedaży amerykańskie banknoty, które 
można sprezentować swoim najlepszym nauczycielom. 

  

 

 

http://www.bookland.com.pl/sites/default/files/inne/dzien_nauczyciela_teacher_bill.jpg


TAJLANDIA 

Nauczyciele w Tajlandii cieszą się wysokim statusem. W hierarchii społecznej zajmują trzecie miejsce po rodzinie 
królewskiej i buddyjskich mnichach. W szkole dzień nauczyciela zwany wai kru to szereg ceremonii, podczas 
ktorych uczniowie padają do stóp nauczycieli wreczając im kwiatowe rzeźby i wianuszki z jaśminu. 

  

TAJWAN 

 

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 nauczycielowi. W rytuale podzielonym na 36 kolejnych etapów, uczestniczą także 
rektorzy 12 szkół wyższych. Obrządkom towarzyszy tradycyjna chińska muzyka. 

 

Dzień Nauczyciela na świecie  

w datach: 

 

 

 Afganistan - 15 października 

 Albania - 7 marca 

 Algieria - 28 luty 

 Argentyna – 11 września (związane ze śmiercią 

Domingo Faustino Sarmiento) 

 Australia – ostatni piątek października 

 Azerbejdżan - 5 października 

 Bahrajn - 28 lutego 

 Bangladesz - 4 października 

 Białoruś - pierwsza niedziela października 

 Boliwia - 06 czerwca 

 Brazylia – 15 października 

 Bułgaria - 5 października 

 Chile - 16 października 

 Chiny – 10 września 

 Czechy - 28 marca 

 Ekwador - 13 kwietnia 

 Hiszpania - 27 listopada 

 Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli 

Radhakrishnan - prezydenta Indii i filozofa) 

 Kazachstan - pierwsza niedziela października 

 Kirgistan - pierwsza niedziela października 

 Kolumbia - 15 maja (powołanie San Juan Bautista 

de la Salle jako patrona nauczycieli) 

 Korea Południowa - 15 maja 

 Łotwa - pierwsza niedziela października 

 Malezja - 16 maja 

 Meksyk - 15 maja 

 Mołdawia - pierwsza niedziela października 

 Niemcy - 5 października 

 Peru - 6 lipca 

 

 

 Rosja – 5 października 

 Singapur - 1 września 

 Słowacja - 28 marca 

 Stany Zjednoczone - wtorek w pierwszym pełnym 

tygodniu maja 

 Tajlandia - 16 stycznia 

 Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza) 

 Turcja – 24 listopada 

 Ukraina - pierwsza niedziela października 

 Uzbekistan – 1 października 

 Wenezuela - 15 stycznia 

 Wietnam – 20 listopada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Międzynarodowe Święto Bibliotek 

Szkolnych 
 

 
 

 
 
 
 
Kto wymyślił takie święto? 
 

W 1971 roku powstało 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Szkolnych. 

Organizacja ta zajmuje się 
problemami bibliotek oraz 
bibliotekarzy szkolnych. I właśnie 
to Stowarzyszenie w 1999 roku 
zainicjowało Międzynarodowe 
Święto Bibliotek Szkolnych. 
Obchodzone jest w czwarty 
poniedziałek października. Celem 
akcji jest zwrócenie uwagi na 
ogromną rolę bibliotek w życiu 
szkoły, w nauce i rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Bez porządnej biblioteki w 

porządnej szkole porządnie 
uczyć się nie da. 

Jadwiga Andrzejewska 

 
Co właściwie oznacza wyraz 
„biblioteka”? 
 
Słowo pochodzi od greckiego 
bibliotheke (gdzie biblion albo 
biblos to księga, a theke - 
składnica) i oznacza zbiór 
książek oraz innych materiałów 
źródłowych. Biblioteka to 
instytucja społeczna, która 
gromadzi, przechowuje i 
udostępnia materiały biblioteczne 
oraz informuje o materiałach 
bibliotecznych swoich i obcych. 
 
 
 

 
Najwcześniejsze informacje o 
bibliotekach mamy już z III 
tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). 
Jedną z najstarszych znanych z 
wykopalisk była Biblioteka 
Assurbanipala w Niniwie z VII w. 
p.n.e. (wtedy Mezopotamia, 
obecnie teren Iraku).  
 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Greka


 

 

 

 

 

Zrób sobie przerwę od 

telewizora,                           

odejdź na dłużej od monitora, 

bo w bibliotece na Ciebie czeka 

książka - prawdziwy przyjaciel 

człowieka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

      

                         


