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 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. 

 

 Jest to dzień, w którym w sposób szczególny zauważa się trud pracy nauczyciela. 

Choć z pozoru niejednym wydaje się nasz zawód łatwym, my nauczyciele wiemy ile pracy 

dawniej i obecnie musimy ponieść, aby być nauczycielem, o którym można powiedzieć,  

„ to dobry nauczyciel”.  Przed nami postawiono odpowiedzialność za młode pokolenie – 

 za jego edukację i wychowanie. 

 

 Ludzki intelekt, osobowość, światopogląd, wiedza i umiejętności to niezwykle 

skomplikowany i subtelny zespół zależności i powiązań, który codziennie kształtuje  

w umyśle młodego człowieka nauczyciel. Trzeba niezwykłego talentu popartego ogromnym 

wysiłkiem i wiedzą, aby dzieło jakie tworzy podczas swojej pracy nauczyciel nie okazało  

się bublem. 

 

 Nasz Patron Kardynał Stefan Wyszyński uczy nas, że „jeśli nasza światłość, wiedza, 

nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest 

użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością”… 

 

 „Owoc wychowawczy jest zależny od tego, jacy są nauczyciele. Od nich zależy, czy 

będzie on słodki, czy cierpki. Od wartości duchowej nauczycieli w dużym stopniu zależy  

to jaki będzie rezultat wychowawczy.” 

 



 Przy tej okazji gratuluję wymiernych sukcesów i dokonań. Jestem przekonany, że są 

one dla Was powodem do dumy, osobistej satysfakcji i zostały dostrzeżone w środowisku. 

 

 Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom chciałbym złożyć 

podziękowania za Wasz wychowawczy i dydaktyczny trud. Pragnę życzyć, aby Wasza 

praca owocowała szlachetnością i mądrością naszych uczniów. Proszę przyjąć 

najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkiego dobrego. 

 

Szkoła to miejsce, w którym panuje ład i porządek, dlatego z okazji dzisiejszego 

święta dziękuję za przykładne wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo 

 w realizacji zadań  administracyjno-gospodarczych pracownikom niepedagogicznym 

szkoły. 

Na koniec życzę wszystkim pracownikom szkoły, cierpliwości, wytrwania oraz 

wszelkiej radości płynącej z ich codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz spełnienia 

wszystkich marzeń. 

 

 Bardzo dziękuje za oddanie szkole Wszystkim pedagogom, pracownikom 

niepedagogicznym oraz Rodzicom i sprzymierzeńcom szkoły. 
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