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14 października przypada Dzień Edukacji
Narodowej obchodzony w rocznicę powstania
w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. W
Polsce jest to święto nauczycieli,
wychowawców, pedagogów. Na Litwie rocznica
powstania Komisji Edukacji Narodowej nie jest
obchodzona. W ubiegłych latach
okolicznościowe obchody organizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz
Szkolna". W tym roku żadnych planów na Dzień Edukacji Narodowej "Macierz Szkolna" nie ma, ale 22
października odbędzie się 20. edycja konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel".

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. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działała w latach 1773-1794. 

Komisja Edukacji Narodowej stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty: od szkół
elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do
których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka
ojczystego, wychowanie obywatelskie. Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które
zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz
tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne
zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów. 

Zreorganizowane zostały akademie: krakowska i wileńska. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
przemianowany na Szkołę Główną Koronną stał się nowoczesną uczelnią. Wysoką rangę zdobył
Uniwersytet Wileński. Przemianowany na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego, stał się
ważnym ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii. Komisja zamierzała też powołać Królewski
Uniwersytet w Warszawie - jego zalążkiem była utworzona w 1789 r. Szkoła Anatomii i Chirurgii. Kres
działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Rzeczypospolitej, ale wiele
rozwiązań wprowadzonych przez nią miało kontynuację. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w
Polsce w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Na Litwie rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej nie jest w jakiś szczególny sposób
obchodzona. Litewskie środowiska naukowe i pedagogiczne o niej nie pamiętają. Jedynie
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" w ubiegłych latach
organizowało w tym dniu uroczystości, podczas których byli nagradzani zasłużeni dla szkolnictwa
polskiego nauczyciele na Litwie. Z inicjatywy "Macierzy Szkolnej" z okazji rocznicy powstania Komisji
Edukacji Narodowej odbyło się również pięć edycji Forum Szkół Polskich na Litwie.

"Pomysł Forum Szkół Polskich wyczerpał się, organizowaliśmy bowiem prezentacje i szkół średnich, i
podstawowych, początkowych, i przedszkoli. Powtarzanie tego nie miałoby sensu. Planowaliśmy, że w
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tym roku ogłoszenie wyników konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" odbędzie się 15
października. Musieliśmy jednak przenieść uroczystość na 22 października. Nie będziemy łączyć tych
dwóch wydarzeń, czyli Dnia Edukacji Narodowej i nagrodzenia najlepszych szkół, niemniej warto
odnotować, że październik jest miesiącem ważnym dla tych wszystkich, którzy pracują w dziedzinie
edukacji" - w rozmowie z Wilnoteką powiedział Józef Kwiatkowski, poseł na Sejm Litwy, prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna". 

14 października jest dniem szczególnym dla jednej z polskich szkół Wilna, obecnie noszącej imię
Joachima Lelewela. W 1944 r., kiedy wojna jeszcze trwała, szkolnictwo już się odradzało, a
nauczyciele, którzy prowadzili jedynie tajne komplety, zaczęli tworzyć szkoły. 14 października 1944 r.,
w 171. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, Jadwiga Turkowska zwołała pierwszą radę
pedagogiczną Piątego Gimnazjum Żeńskiego przy ul. Ostrobramskiej. Ta data jest uważana za dzień
odrodzenia szkolnictwa polskiego na Litwie oraz dzień powstania Szkoły Średniej nr 5, obecnie -
imienia Joachima Lelewela. W 2014 r. przypada 70-lecie działalności "Piątki". Jubileuszowa
uroczystość odbędzie się 29 października.

Na podstawie: agad.archiwa.gov.pl, inf.wł.
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