
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

Szanowna Pani 

Ewa Ściana 

Dyrektor Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Białymstoku 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Państwo, 
 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w jubileuszu 70-lecia Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli oraz 75-lecia Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Białymstoku. Żałuję, że ze względu na obowiązki rządowe nie mogę  

osobiście uczestniczyć w tej ważnej uroczystości. Proszę więc o przyjęcie tą drogą 

kilku słów okolicznościowej refleksji. 

Od wysokiego poziomu przygotowania merytorycznego i praktycznego 

nauczycieli oraz ich wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki w dużym 

stopniu zależy sukces edukacyjny uczniów. Stałe doskonalenie kompetencji w sferze 

rozwoju osobistego i zawodowego pomaga skutecznie reagować na wyzwania 

edukacyjno-wychowawcze, jakie stawia dzisiejsza szkoła i jakie przynosi współczesny 

świat.  

Niezwykle istotne jest, aby na każdym etapie kształcenia młodzi ludzie 

spotykali się z mądrymi, pełnymi pasji nauczycielami, którzy potrafią dobrze 

przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności, ale dzięki posiadanemu autorytetowi 

są także przewodnikami i mistrzami dla młodego pokolenia. Dzięki wysoko 

wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej polską szkołę będą opuszczać ludzie 

świadomi, odpowiedzialni oraz potrafiący działać na rzecz dobra wspólnego. Służy 

temu bogata oferta kursów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, z której od lat z powodzeniem korzystają 

nauczyciele białostockich i podlaskich szkół. 

Z okazji jubileuszu Centrum życzę, aby ciągle się rozwijając potrafiło 

odpowiadać na wyzwania nowych czasów oraz przychodzić z profesjonalną pomocą  

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 



 

nauczycielom i wychowawcom w pełnieniu ich ważnej dla przyszłości naszej 

Ojczyzny misji kształcenia młodych Polaków. Niech kolejne lata działalności Ośrodka  

i Biblioteki przynoszą dalsze, owocne efekty. Wszystkim pracownikom oraz 

korzystającym z oferty Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku życzę, aby 

praca na rzecz dzieci i młodzieży przynosiła satysfakcję i jak największe sukcesy.  

 

 

  Z wyrazami szacunku 

 

                                                                       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

       Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

        i Administracji 

 

        

     Jarosław Zieliński 
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