POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JAROSŁAW ZIELIŃSKI

Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Stefan Żeromski

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół
i placówek oświatowych w województwie podlaskim,

Szkoła to nie tylko miejsce nauki. To tu młody człowiek wzrasta, kształtuje swój
charakter, uczy się zachowań społecznych i relacji międzyludzkich. Szkoła, zaraz po domu
rodzinnym, jest miejscem, w którym człowiek rozwija się intelektualnie, fizycznie
i duchowo, dlatego stanowi ona ważny i nierozłączny element w procesie wychowania
i edukacji. W szkole tak naprawdę wszystko się zaczyna – poznawanie świata i jego coraz
głębsze rozumienie, relacje międzyludzkie, przyjaźń, a często i miłość, pragnienie
zmieniania rzeczywistości na lepsze. Podstawą naszej przyszłości jest dobra szkoła, która
uczy, wychowuje i kształtuje postawy – humanistyczne, patriotyczne i obywatelskie.
Przecież „takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Wszystkim nam
zależy na dobru polskiej oświaty. Doświadczenia minionych lat oraz stale zmieniająca się
rzeczywistość społeczna i gospodarcza skłaniają do refleksji i zrewidowania systemu
kształcenia, który wymaga wprowadzenia niezbędnych korekt. Wszystko po to, aby polska
edukacja i szkoła były gotowe na obecne i przyszłe wyzwania.
To w głównej mierze od polskich nauczycieli i pedagogów zależy przyszłość naszej
Ojczyzny, dlatego z głębi serca – jako poseł, minister, nauczyciel i obywatel – dziękuję za
Państwa codzienny wysiłek i wkład we wspólne dobro, jakim jest nasza polska edukacja.
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i wychowawczy trud, by Wasi uczniowie wyrastali na dobrych, mądrych ludzi i prawych
Polaków. Pragnę z głębi serca Państwu podziękować za dobrze wypełnianą rolę
przewodnika młodych ludzi do odpowiedzialnej i uczciwej dorosłości.
Z okazji Święta Edukacji Narodowej z głębi serca życzę, aby wszystko, co dzisiaj
miłego słyszycie od wielu ludzi, którzy Wam dziękują w całości się spełniło, a kolejne lata
upływały na owocnej pracy z niesłabnącym zaangażowaniem w edukacyjne dzieło pokoleń.
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