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Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny,
w którym treści i wartości ważne dla całego narodu,
dla całego społeczeństwa są stale gruntowane
w coraz to nowych pokoleniach.

Jarosław Zieliński

św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół
i placówek oświatowych w województwie podlaskim,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę po raz kolejny złożyć Państwu wyrazy szacunku
i uznania oraz podziękować za codzienny trud edukacyjny, pracę dla dzieci, młodzieży oraz
przyszłości Rzeczypospolitej.
Mamy świadomość, że nauczyciel, wychowawca to nie tylko zawód, ale także niezwykle
ważna misja. Jej wypełnianie wymaga wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności jej
przekazywania, kompetencji i cierpliwości.
Wychowywanie i nauczanie młodych ludzi jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem dla
każdego nauczyciela i wychowawcy, który dąży do tego, aby w mądry, aktywny i rozsądny
sposób wpływać na kształtowanie postaw młodzieży. Dorosłe życie uczniów w dużym stopniu
zależy bowiem od tego, jakie wartości wyniosą oni nie tylko z domu, ale i ze szkoły.
Młodzież niesie ze sobą bagaż różnych doświadczeń – środowiskowych i rodzinnych. Aby
to uwzględnić, potrzeba wyczucia, wrażliwości i empatii. Umiejętne pokierowanie losem swoich
podopiecznych pomaga im odkryć możliwości własnego rozwoju. Wiem, ile wysiłku trzeba
włożyć w tę pracę. Wiem także, jaką dumą napawa obserwowanie postępów swoich uczniów i ich
sukcesów.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu radość z dzielenia się wiedzą, kształtowania
postaw młodych ludzi i z przyjaznej pomocy w dokonywaniu ich życiowych wyborów. Dziękując
Państwu za serce i intelekt, które poświęcacie młodemu pokoleniu i przyszłości Polski życzę
pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wypełniania zawodowych zadań.
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