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Szanowni Państwo,

„Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego
wpływ” – te słowa Henry Adamsa dobrze definiują istotę ponadczasowej roli nauczyciela, która
nie ogranicza się tylko do bezpośredniego oddziaływania na swoich uczniów i wychowanków,
ale ma swoje dalsze ciągi w życiu i postawach wielu innych ludzi. Nasi uczniowie w dorosłym
życiu przenoszą uzyskaną wiedzę, umiejętności, sposób myślenia, światopogląd i system
wartości na swoje dzieci i następne pokolenia, dzielą się nimi w relacjach zawodowych
i społecznych z tymi, których spotykają na swojej drodze. Ten proces nigdy nie ma końca,
niezależnie od tego, na ile go sobie uświadamiamy.
Takie znaczenie pracy nauczyciela, można powiedzieć – nauczycielskiego posłannictwa
to powód zawodowej dumy, ale zarazem ogromna odpowiedzialność. Każdy Wasz gest, każda
Wasza decyzja, ocena czy opinia może mieć swoje dalsze konsekwencje, tym bardziej że
młodzi ludzie, poszukując swojej drogi, potrzebują wzorców i autorytetów. Nawet jeżeli ich
nie uznają i się przeciwko nim buntują, to i tak nie pozostają one dla nich obojętne. Święty Jan
Paweł II mówił: „ Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania
powierzonych Wam dzieci i młodzieży (…). Oczekują (oni) odpowiedzi na wiele zasadniczych
pytań, jakie nurtują ich umysły i serca”.
W dniu edukacyjnego święta, w poczuciu zawodowej i obywatelskiej solidarności,
życzę wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom satysfakcji i głębokiej radości z realizowanej
misji wobec dzieci i młodzieży, wobec uczniów, nad którymi sprawujecie opiekę. Niech ich
trwała wdzięczność za to, że angażując wszystkie swoje siły i predyspozycje prowadzicie ich
po trudnych ścieżkach dorastania do życiowej dojrzałości będzie dla Was największą nagrodą
i nadaje sens codziennym trudom i wysiłkom. To wielka rzecz mieć swój niekwestionowany
wkład i udział w wychowaniu młodego pokolenia na mądrych dobrych ludzi i prawych
Polaków.

Życzę także Państwu należnego szacunku ze strony wszystkich instytucji państwowych,
samorządowych i całego społeczeństwa. Niech się on przekłada na coraz lepsze warunki
Waszej pracy i godny poziom wynagrodzenia. Wszystkim, którzy zostali wyróżnieni
i uhonorowani oznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz zasłużonymi nagrodami
serdecznie gratuluję. Niech to będzie dla każdego z Was motywacją do dalszej, pełnej pasji
i zaangażowania, pracy pedagogicznej, od której owoców zależy nasza przyszłość, przyszłość
naszych rodzin i Polski.
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