
SZANUJMY NAUCZYCIELI – Wystąpienie Prezydenta Miasta na
miejskiej uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej 17.10.2007r.

Kiedy jesteś chory i wiozą Cię do szpitala, to i ciebie i rodzinę ogarniają 

pobożne życzenia, by twoim zdrowiem zajął się lekarz z powołania. Gdy 

choroba staje się przewlekła, to do tego życzenia dochodzi jeszcze jedno, by 

opiekowała się tobą pielęgniarka z powołania. Często do ludzi wykonujących 

różne zawody kierujemy oczekiwanie – by byli to ludzie z powołania. A więc 

może to być lekarz, pielęgniarka, dyrektor, strażak, ksiądz czy policjant. 

Jednakże gdybyśmy zrobili badania socjologiczne, to okazałoby się, że wśród 

zawodów, które powinni wykonywać ludzie z powołania, na pierwszym miejscu

znalazłby się zawód nauczyciela. W sensie więc ogólnym, werbalnym, jako 

społeczeństwo potwierdzamy, że chcielibyśmy, by zawód ten wykonywali ludzie

ze specjalnymi predyspozycjami. 

Można jednak zadać pytanie: Czy pamiętamy, że dla nas wszystkich, dla 

społeczeństwa, nauczyciel jest tak ważny. Wszyscy z nas do czegoś doszli, coś 

w życiu osiągnęli. Czy mamy świadomość, że tak naprawdę za naszymi 

osiągnięciami stoi praca i poświęcenie nauczycieli? 

Święto Edukacji Narodowej nie jest tylko Dniem Nauczyciela, jest 

pomyślane o wiele szerzej i według mnie powinno być obchodzone przez 

wszystkich mieszkańców, gdyż wszyscy mamy  jakieś zobowiązanie względem 

ludzi oświaty. W tym dniu, który jest takim świątecznym przystankiem w naszej 

codzienności, powinniśmy dziękować nauczycielom za ich trud i poświęcenie, 

jednocześnie możemy też poddać refleksji ten mozół pracy, który pozwolił nam 

wspólnie odnieść autentyczny sukces. Na przestrzeni minionych lat samorząd 

naszego miasta włożył ogromny wysiłek, by sfera edukacji uzyskała należne 

miejsce w życiu społecznym miasta. Postanowienie o priorytetowym 

traktowaniu edukacji w strategii rozwoju miasta Chorzowa znajduje swoje 

potwierdzenie w rzeczywistości i nie robimy tego dla celów wyborczych czy 



populistycznych, ale jesteśmy głęboko przeświadczeni, że to dzięki edukacji 

Chorzów staje się lepszy i region staje się lepszy. Chorzowska oświata jest 

mocna, gdyż ma dobrych dyrektorów i nauczycieli. To dzięki ich staraniom 

realizowane są wszelkie działania przypisane placówkom oświatowym – te z 

zakresu zarządzania jak i też dydaktyki, wychowania i opieki. 

W chorzowskich placówkach pracuje 1957 nauczycieli. 5% to stażyści, 

17% nauczycieli kontraktowi, 37% nauczyciele mianowani i 43% nauczyciele 

dyplomowani. Jest to rzesza osób, mająca ogromny wpływ na życie naszego 

miasta. 91% nauczycieli ma wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym, 4% ma wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) i 1,67% 

ma stopień doktora. W naszych placówkach pracuje też 927 pracowników 

niepedagogicznych. W sumie widzimy, że pracownicy oświaty to duży potencjał

energii, którym trzeba bardzo mądrze kierować. 

Rezultaty naszej pracy są na co dzień widoczne, rośnie odsetek ludzi 

wykształconych, co jest niezbędne by podołać aktualnym wyzwaniom 

konkurencyjności miast i regionów. Jednak zawsze podstawą jest osoba 

nauczyciela, chciałoby się powiedzieć nauczyciela bardzo szanowanego. Wiele 

oczekiwań łączymy z osobą nauczyciela jako z kimś bliskim, który łączy w 

sobie wiedzę teoretyczną, umiejętności psychologiczne i pedagogiczne. 

Prawdziwy nauczyciel musi umieć być i z uczniami i z rodzicami, przede 

wszystkim nauczyciel musi chcieć być autorytetem, który wynika z pracy 

własnej nauczyciela i jego postawy. Nauczyciel na miarę XXI wieku powinien 

przyjąć rolę przewodnika ucznia, a nie jego nieomylnej wyroczni. Powinien być 

dobrym człowiekiem, który dzieli się z innymi tym co ma najlepszego – swoją 

wiedzą i doświadczeniem.

Czytałem wyniki badań socjologicznych wśród dzieci i młodzieży pytanych: Co 

jest dla nich najbardziej istotne? Okazało się, że na pierwszym miejscu była 

odpowiedź: - być kochanym przez rodziców, zaś na drugim miejscu – mieć 



dobre wyniki w nauce. Wspólnie mamy więc w swoich rękach drogocenny 

skarb i nie możemy go stracić.

Od momentu, gdy zostałem Zastępcą Prezydenta ds. społecznych starałem się 

nadać uroczystościom Święta Edukacji Narodowej specjalny charakter, aby móc

wspólnie z wami cieszyć się z waszych osiągnięć i sukcesów naszej oświaty. 

Dzisiaj już po raz dziewiąty mam okazję dziękować wam za współpracę, za 

wasz codzienny trud pracy wychowawczej i dydaktycznej. Te podziękowania 

składam w imieniu mieszkańców naszego miasta, którzy być może nie mają 

okazji tego uczynić. Oprócz uśmiechu dziecka, szacunku wyrażonego przez 

dorosłych, takim wyrazem naszej wdzięczności są nagrody Prezydenta Miasta, 

które dzisiaj będę miał okazję wręczyć. Gratulując wyróżnionym chciałbym 

prosić o przekazanie najlepszych życzeń wszystkim członkom społeczności 

oświatowej miasta. Dziękuję Radzie Miasta Chorzowa oraz Komisji Edukacji i 

Sportu RM za współpracę, dziękuję również pracownikom Wydziału Edukacji 

UM. Przekazuję również najlepsze życzenia i pozdrowienia pracownikom 

Delegatury Kuratorium, z którymi na co dzień troszczymy się o to, by nasze 

szkoły i placówki oświatowe były lepsze. Życzę wszystkim satysfakcji z 

wykonywanej pracy oraz przeświadczenia, że uczestniczy się w czymś 

naprawdę wielkim, czymś co tworzy nasze miasto.
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