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„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.”
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości Ojczyzny
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Szanowny Panie Wojewodo, Szanowna Pani Kurator,
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
Szanowni Rodzice, Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w konferencji pt. „Patriotyzm
i wychowanie”, która dziś odbywa się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Żałuję,
że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału
w tym spotkaniu. Proszę więc tą drogą przyjąć kilka słów osobistej refleksji korespondującej
z tematyką konferencji.
Młodzież, poza wiedzą ogólną oraz niezbędnymi umiejętnościami, dzisiaj bardziej niż
kiedykolwiek potrzebuje autorytetów i wartości, za którymi mogłaby podążać. Jako osoby
odpowiedzialne za kształtowanie spraw publicznych powinniśmy w młodych ludziach
wyzwalać poznawczy entuzjazm, a także oprócz wiary w ich własne możliwości zaszczepiać
system wartości oparty na tradycji naszych przodków. Parafrazując słowa Adama
Mickiewicza można z całą pewnością stwierdzić, że nauczycielska misja nie jest sztuką łatwą
ani małą. Wymaga ona rozległej wiedzy i umiejętności jej przekazywania, dobrego kontaktu
z uczniami oraz empatii, która pozwala zrozumieć świat i problemy młodego człowieka.
Aby wypełnić rolę przewodnika, nauczyciela i mistrza w stosunku do swoich wychowanków,
potrzeba jednak czegoś jeszcze: zgodności zachowania i osobistej postawy z wartościami
i standardami, do których zachęca się uczniów. Verba docent, exempla trahunt – słowa uczą,
przykłady pociągają, i mimo upływu czasu nic nie jest w stanie zastąpić tej starożytnej
maksymy.
Polska szkoła w zakresie edukacji i wychowania ma wielki dorobek i mądrych
pedagogów. Jestem przekonany, że czerpiąc z tych wartości potrafimy stworzyć optymalne
warunki dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia poprzez właściwe koncepcje
edukacyjne, sprawdzoną strukturę oświaty i racjonalny ustrój szkolny, dobre podstawy
programowe, troskę o aspekty wychowawcze i aksjologiczne w edukacji, kształtowanie
postaw patriotycznych i obywatelskich. Wszystko to można i trzeba realizować.

Wychowanie patriotyczne dzięki zmianom wprowadzonym w programie nauczania
stało się znowu elementarną częścią systemu polskiej oświaty i wychowania. Jego filarem jest
przede wszystkim rzetelne nauczanie historii, zwłaszcza tej najnowszej – bez przemilczeń
i białych plam. Ważne, aby młode pokolenie budowało swoją tożsamość w oparciu o pełną
wiedzę historyczną, gdyż w naszej chlubnej, ale także i bolesnej przeszłości nie brakuje
godnych naśladowania wzorców i autorytetów. Wielkie postacie naszej wspólnej historii
łączyła przede wszystkim miłość do Ojczyzny. Troska o Nią powinna być również obecna
w naszym codziennym życiu. Kultywując tradycję naszych przodków, przekazując przyszłym
pokoleniom wiedzę o naszych dziejach i oddając należną cześć bohaterom możemy być
pewni naszej przyszłości, bowiem zgodnie ze słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Naród bez przeszłości staje się narodem bez przyszłości”.
W tym roku będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Poświęćmy więc w tym czasie jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, umysły i czyny dla
Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec
obecnego i przyszłych pokoleń Polaków.
Życzę Państwu owocnych obrad i niesłabnącego zaangażowania w edukacyjne dzieło
pokoleń. Dziękuję wszystkim, którzy swą codzienną pracą wspierają działalność edukacyjną,
oświatową i wychowawczą. Niech to zaangażowanie daje wszystkim satysfakcję. Jestem
przekonany, że społeczeństwo docenia Państwa wkład i wysiłek na rzecz wspólnego dobra,
jakim jest polska edukacja i przyszłość młodego pokolenia.
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