
O tym jak dzieci ze szkoły nr 177 w Warszawie obchodziły dzień nauczyciela, 14 października 

1960 roku. 

 

Z pewnością ważnym świętem w kalendarzu szkolnym był dzień nauczyciela przypadający co 

roku 14 października. Również i w szkole nr 177 w Warszawie zadbano o odpowiednią oprawę 

tego dnia. Geneza interesującego nas święta sięga 1957 roku. Wówczas odbyła się  

w Warszawie Światowa Konferencja Nauczycielska (pomiędzy 20 a 26 sierpniem 1957 roku). 

Podczas obrad uzgodniono, iż 20 listopada każdego roku celebrowany będzie jako 

Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela. Na mocy ustawy Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej z 27 kwietnia 1972 roku wprowadzającej kartę praw i obowiązków nauczyciela święto 

dedykowane nauczycielom przeniesiono z 20 listopada na 14 października. Zmianę terminu 

motywowano przypadającą tego dnia rocznicą powołania na mocy ustawy Sejmu 

Rozbiorowego z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej 

(14 października 1773 roku). Powyższy termin do dziś nie uległ zmianie. Wracając do historii 

naszej szkoły należy stwierdzić, iż więcej szczegółów na temat przebiegu spotkania z okazji 14 

października 1960 roku możemy dowiedzieć się dzięki lekturze kroniki datowanej na rok 

szkolny 1958-1959. Główna uroczystość odbyła się na górnym holu szkoły. Ówczesna 

kierownik szkoły Pani Jadwiga Śpiewak na początku powitała przybyłych gości tj. Pana 

Wojnarowicza – dyrektora Wodociągów Warszawskich, członków Komitetu Rodzicielskiego 

przy szkole nr 177 w Warszawie oraz wychowawców wszystkich klas. Następnie głos zabrał 

Pan Wojnarowicz, który złożył oficjalne życzenia zarówno Pani kierownik szkoły jak  

i wszystkim wychowawcom. Dyrektor Wodociągów nie poprzestał jednak tylko na słowach. 

Każdy z nauczycieli wychowawców dostał bowiem od niego kwiaty. W dalszej części 

uroczystości odczytano okolicznościowe depesze z Komitetu Dzielnicowego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zarządu Okręgowego Szkoły Świeckiej (Towarzystwa 

Szkoły Świeckiej - organizacji społecznej powstałej w 1957 roku w Warszawie) oraz rodziców. 

Następnie dzieci obdarowały kwiatami Panią kierownik szkoły i swoich nauczycieli 

jednocześnie dziękując za trud włożony w ich wychowanie. Na koniec spotkania jedna  

z najmłodszych uczennic – Donatka Jankowska wyrecytowała „długi i piękny okolicznościowy 

wiersz” o nieznanym tytule. Po zakończeniu spotkania w górnym holu miało miejsce przyjęcie 

zorganizowane przez Komitet Rodzicielski.  

Podsumowując należy zauważyć, iż podobnie jak podczas innych szkolnych 

uroczystości także i w tym wypadku szkołę zaszczycił swą obecnością przedstawiciel 

Wodociągów warszawskich. Świadczy to, iż również w 1961 roku współpraca pomiędzy szkołą 



a wspomnianym zakładem układała się bardzo dobrze. Także i rodzicie dokładali wszelkich 

starań aby placówka gdzie kształciły się ich dzieci funkcjonowała jak najlepiej.  

 

 

Dzień nauczyciela w czasie istnienia PRL. 

Źródło:https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/dzien-nauczyciela-w-prl-galeria-

zdjec/3jyzr1m#slajd-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


