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Lubawa, dnia 14 października 2019 r. 

 

Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Uczniowie! 

Szanowni Goście, proszę pozwolić, że w dniu dzisiejszym przywitam szczególnie wszystkich 

obecnych Nauczycieli, tych czynnych zawodowo i tych, którzy odpoczywają na zasłużonej 

emeryturze. Witam Naszych Emerytów, którzy w takim licznym gronie zaszczycili nas swoją 

obecnością. 

Witam wszystkich przybyłych Gości, witam serdecznie Rodziców Uczniów. 

Witam Uczniów szkoły. 

 

Szanowni Państwo, Uczniowie!  

W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 października każdego roku, w rocznicę 
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie  
Dzień Edukacji Narodowej, uznany za święto wszystkich pracowników oświaty; nauczycieli , 
pracowników administracji i pracowników obsługi.  
 
Zawód nauczyciela, pracownika szkoły jest zawodem trudnym i odpowiedzialnym.  

Kierowanie wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży stanowi podstawę działania i siły 
każdego państwa.  
Mąż stanu, polityk już 400 lat temu wiedział jakie są konsekwencje dobrego wychowania i 
edukacji. Do dziś jego słowa: 
 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… „ mają swoje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości.  
Odpowiedzialność nauczycieli jest ogromna. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na 

właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Przekaże wartości, którymi 

należy kierować się w życiu.  

Tak właśnie dzieje się w naszej szkole. Losy naszych absolwentów pokazują,  

że podejmowane w naszej placówce działania pozwalają im radzić sobie 

 i odnosić sukcesy w życiu dorosłym.  

 

W tym szczególnym dniu, jako dyrektor szkoły mam zaszczyt w imieniu własnym, a przede 

wszystkim w imieniu uczniów podziękować nauczycielom, pracownikom administracji i 

obsługi szkoły.  

Wierzę, że dzięki  działaniom naszej placówki tworzy się szkolna społeczność, której wszyscy 

członkowie będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale też właściwie rozwiązywać 

swoje problemy, a w konsekwencji  rozwijać swoje talenty i twórcze pasje.  

Myślę, że wszyscy wierzymy, że tę szkołę ukończą dobrze wychowani młodzi ludzie, zdolni do 

krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale i dla 

innych ludzi. 
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Kolejny raz powtórzę słowa wypowiadane przy okazji święta nauczycieli.  

Proszę zastanowić się co to jest szkoła?, po co ona w ogóle jest?,  do czego nam jest 

potrzebna?.  

Czy zastanowiliśmy się jaką rolę pełni w niej nauczyciel?. 

Każdy odpowiedzialny człowiek powinien odpowiedzieć sobie sam na postawione pytania.  

W tej odpowiedzi kryje się tajemnica, tajemnica roli szkoły w życiu każdego ucznia, każdego z 

nas. 

Szkoła to ludzie ją kształtujący, Szkoła to przede wszystkim Nauczyciele.  

Nauczyciel to  fachowiec w swojej dziedzinie, chce i potrafi sprostać rosnącym z roku na rok 

wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły 

i uczniów. Pamiętajmy jednak, że to zwykle człowiek z własnymi osobistymi problemami. 

 

Szanowni Państwo, koledzy i koleżanki, dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w pracę, za 

wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, 

z jakimi przyszło nam się borykać. 

 Dziękuję za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, 

że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. 

W mojej ocenie to co robicie jest Waszą pasją, dzielicie się nią i zarażacie innych. 
 

                                                                                                                                                      Dziękuję! 


