Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
na 48. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 października 2017 r.
Szanowni Nauczyciele!
14 października 2017 r. jak co roku w naszym kraju obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Od
1972 r. w tym dniu państwo i społeczeństwo szczególną pamięcią i szacunkiem obdarzają nauczycieli.
244 lata temu Sejm powołał do istnienia Komisję Edukacji Narodowej – instytucję, która była pierwszą
w Polsce i w Europie władzą oświatową na wzór współczesnego ministerstwa edukacji. W ciągu 20 lat działalności dokonała ona reorganizacji szkół, programów i podręczników, stworzyła system kształcenia nauczycieli. Dziś również poszczególne rządy starają się z lepszym lub gorszym skutkiem reformować oświatę.
Jednak nawet najsprawniejszy system organizacji, najskuteczniejsze metody czy najnowocześniejsze środki
technologiczne nie zastąpią dobrego nauczyciela.
Gdy wspominam swoją szkołę, nie przychodzą mi na myśl przestronne korytarze ani pięknie wyposażone
sale, lecz pedagodzy, których tam spotkałem. Odcisnęli oni na mojej osobowości niezatarte piętno i na długie
lata ukształtowali stosunek do różnych dziedzin wiedzy, a także życia. Niektórzy z nich stali się dla mnie
mistrzami prowadzącymi ku nowym horyzontom zaciekawienia światem, a także autorytetami wskazującymi
ważne wartości. Wspominam tych ludzi z nostalgią i wdzięcznością. Również dziś, pełniąc służbę publiczną,
wielokrotnie stykam się ze środowiskiem oświatowym, a z wieloma jego pracownikami łączą mnie ciepłe
relacje. W Dniu Nauczyciela chciałbym tym wszystkim osobom, a także tysiącom nieznanych mi osobiście
znakomitym pracownikom oświaty podziękować i złożyć życzenia.
Dziękuję, że robicie wszystko, by szkołę uczynić domem, w którym Wasi podopieczni będą czuli się bezpieczni i akceptowani. Dziękuję za wszelkie ponadstandardowe zaangażowanie, które okazujecie, pracując po
godzinach, niedosypiając, przygotowując się do zajęć, sprawdzając uczniowskie prace czy starając się sprostać wymogom szkolnej biurokracji.
Dziękuję za Waszą współpracę z rodzicami, którym czasem trudno jest przyjąć, że ich ukochane dzieci
mogą nastręczać trudności wychowawczych. Wdzięczny jestem za pełną poświęcenia aktywność zawodową
w niełatwych warunkach – w tłoku i hałasie, z narażeniem na utratę głosu czy zszarganie nerwów.
Dziękuję, że najważniejszą motywacją jest dla Was dobro dziecka. Wiem, że polskie dzieci i rodziny mogą na Was liczyć.
Życzę Wam, abyście nigdy nie tracili wiary w to, że Wasz wysiłek przynosi owoce.
Po świecie rozsianych jest wielu Waszych uczniów, z których możecie być dumni. Nie o wszystkich ich
osiągnięciach wiecie i nie wszyscy mają okazję wyrazić wdzięczność za to, że to dzięki Wam osiągnęli sukces. Jestem przekonany, że ich myśli właśnie teraz kierują się w Waszą stronę, przekazując serdeczności
w dniu Waszego święta. I ja dołączam się do życzeń dalszych pięknych lat pracy pedagogicznej i pomyślności w życiu osobistym.
Antoni Szymański

