
Szanowni Państwo, 

Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Uczniowie 

       

Maria Grzegorzewska – „Listy do młodego nauczyciela:” 

 

„Żeby zdziałać coś wartościowego, trzeba być kimś wewnętrznie, trzeba mieć swoje własne życie,  

swój własny świat,, trzeba mieć mocny fundament przekonań – w coś gorąco wierzyć, czemuś  gorąco służyć, 

trzeba być sobą.  

Bo przecież, jeżeli ma się dawać – to trzeba mieć coś do dawania – ażeby dać, trzeba dużo mieć”. 

 

„Żeby praca Twoja była życzliwa, twórcza, celowa, dobra, musi wynikać z życzliwości dla 

człowieka, musi być oparta na poszanowaniu człowieka i jego praw rozwojowych oraz na 

poznaniu i zrozumieniu warunków życia środowiska, które je wychowuje 

Przecież na roli wykiełkuje taka roślina, jaką się posieje: posiejesz owies – wzejdzie owies, nie 

żyto, posiejesz malwę wzejdzie malwa, nie słoneczniki” 

 

Matka Teresa z Kalkuty: 

 

Nie pozwól nigdy, aby ktoś, kto przychodzi do Ciebie 

Odszedł nie stawszy się lepszym i bardziej radosnym 

Niech dobroć przebija z Twojej twarzy i z Twoich oczu 

Z Twego uśmiechu i z Twego pozdrowienia 

Dzieci ubogich i wszystkich cierpiących na ciele i duszy 

Obdarzaj zawsze radosnym uśmiechem 

Otaczaj ich nie tylko swoją troską 

Lecz także poświęcaj im swoje serce. 



W tak podniosłym i uroczystym dniu, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej, 

 

Życzę Państwu umiejętności mądrego korzystania z dziedzictwa, jakie pozostawił nam 

Największy z Polaków – Święty Jan Paweł II 

Niech miłość, jaką obdarzył dzieci i młodzież, będzie dla nauczycieli i rodziców prawdziwym 

wzorem do naśladowania. Niech spotęguje działania na rzecz wychowania młodego pokolenia 

Polaków w duchu miłości, tolerancji i poszanowania godności. 

Jak mówił Ojciec Święty: „Młodzi ludzie Was potrzebują. Trzeba, abyście byli dla nich 

przyjaciółmi. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie". 

 

Pewnego dnia uczeń zapytał Mistrza: jak długo trzeba czekać, żeby nastąpiła zmiana ? 

Jeśli chcesz czekać – odparł Mistrz – to bardzo długo. 

 

Dlatego życzę Ci odkrywczego okrzyku: „Teraz rozumiem”. 

Życzę Ci wielu ciekawych pomysłów, radości myślenia, triumfu zrozumienia, ostrości 

spojrzenia, doskonałego słuchu, sięganie po nowe odkrycia, abyś nie żałował przeszłości i 

cieszył się dniem dzisiejszym.  

 

Niezwykła Szkoła - Niezwykły Zawód –  

Niezwykły Nauczyciel  - dziękuję, że jesteś. 
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