
 

 

 

Toruń, 14 października 2022 r. 

 

Nauczyciele i Wychowawcy, 

Pracownicy kujawsko-pomorskich  

placówek oświatowych 

Szanowni Państwo, 

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy biorą odpowiedzialność za nauczanie  

i wychowywanie młodych ludzi. Z tej okazji pragnę skierować do wszystkich nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty słowa najwyższego uznania i szacunku. 

Wychowywanie młodego pokolenia to piękna, zarazem niełatwa misja. To Państwo, realizując swoje 

powołanie zawodowe, codzienną pracą i postawą kształtują charaktery swoich podopiecznych, 

przygotowując ich na dorosłe, pełne wyzwań życie. 

Szkoła to nie tylko lekcje, to także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się 

współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Szkoła, 

która potrafi tego nauczyć, odpowiednio motywować uczniów, rozwijać ich talenty, to prawdziwa 

szkoła z pasją. Niech Państwa najważniejszym celem będzie rozbudzanie i rozwijanie potencjału 

drzemiącego w każdym powierzonym Waszej opiece młodym człowieku. Niezbędna jest do tego 

pomoc rodziców – współtwórców szkoły blisko z nią współpracujących.  

Życzę, aby trud związany z przekazywaniem dzieciom i młodzieży tajników wiedzy oraz wzorców 

zachowań owocował uformowaniem wielu wartościowych osobowości, potrafiących w przyszłości  

z odwagą brać odpowiedzialność za losy państwa i narodu. Wierzę, że Państwa zaangażowanie i wysiłek 

wkładany w pracę z modymi mieszkańcami naszego regionu sprawią, że wyrosną oni na wspaniałych 

obywateli związanych z tym miejscem najlepszymi wspomnieniami. 

Jestem przekonany, że każdy uczeń i absolwent Państwa szkół i placówek oświatowych jest  

i będzie wdzięczny za uwagę oraz troskę, z jaką wykonują Państwo swoją codzienną – jakże niełatwą, 

bo często wymagającą wielu poświęceń – pracę. 

Pragnę życzyć Państwu także wzajemnego wspierania się w sztuce wychowywania młodzieży, 

niesłabnącej pasji i determinacji, by szkoła była nie tylko miejscem pracy, ale również przestrzenią dla 

rozwoju własnego i rozwoju osobistego Państwa podopiecznych. Życzę wielu sukcesów w dziedzinie 

dydaktycznej i wychowawczej, powodzenia w realizacji planów i zamierzeń na kolejne lata, a także 

radości w codziennym kontakcie z uczniami oraz szczęścia w życiu osobistym. 

 

Pozostaję z wyrazami szacunku 
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