„NAUCZYCIELU DOBRY...”
Wystąpienie Z-cy Prezydenta dr inż. Joachima Otte na uroczystości Dnia
Edukacji Narodowej – 18.X.2006r.
Od 1982 roku zwyczajowy Dzień Nauczyciela obchodzimy jako Dzień Edukacji
Narodowej, na pamiątkę uchwalonej przez Sejm 14 października 1773r. Komisji
Edukacji Narodowej (pełna ówczesna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi
Szlacheckiej Dozór Mająca). Przez całe lata chlubimy się tym, że jesteśmy
pierwszym krajem w którym powołano Ministerstwo Oświaty. Ranga oświaty w
naszym kraju wzrosła zdecydowanie dopiero z momentem uzyskania pełnej
niepodległości i suwerenności. Warto pamiętać, że nasze miasto i nasz region
wyszły z okresu PRL-u bardzo mocno wyeksploatowane tak materialnie jak i
społecznie. Szczególnie zauważalny był słaby potencjał społeczny regionu,
widoczny w strukturze wykształcenia mieszkańców. Mając ówcześnie około 6%
mieszkańców z wyższym wykształceniem, byliśmy skazani na odgrywanie roli
dostarczyciela siły fizycznej. Zmiana systemu gospodarowania stworzyła przed
nami wszystkimi nowe szanse rozwoju. To dzięki zdobytej wolności nasze
społeczności lokalne mogły w dużej mierze same określać kierunki rozwoju. To
w latach dziewięćdziesiątych społeczeństwo naszego kraju nie patrząc na
struktury administracji i nie czekając na pomoc państwa zaczęło się
samoorganizować i wykorzystywać swą największą siłę, a mianowicie
przedsiębiorczość i kreatywność. To właśnie od połowy lat 90-tych ubiegłego
wieku rozpoczął się wielki boom edukacyjny, w wyniku którego ponad
trzykrotnie wzrosła liczba studentów. Dzieje się to przede wszystkim dzięki
własnym zasobom społeczeństwa i rozwijaniu uczelni niepublicznych.
Zauważmy – stało się to możliwe dzięki liberalnym a więc wolnościowym
zasadom wprowadzonym do naszej praktyki gospodarczej.
W tę eksplozję edukacyjną w zakresie upowszechniania szkolnictwa
średniego i wyższego bardzo dobrze swymi osiągnięciami wpisał się Chorzów.
Mówi o tym struktura kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych gdzie 50% to
młodzież kształcąca się w L.O., mówią o tym wyniki w sprawdzianach,
egzaminach i maturach naszej młodzieży. Rzecz godna uznania to dwukrotnie,
rok po roku, najlepsze miejsce w województwie śląskim wyniki naszych
absolwentów gimnazjów. Wreszcie mówi o tym 9-cio tysięczna rzesza
studentów studiująca w 5-ciu uczelniach chorzowskich. Te osiągnięcia z których
wszyscy jesteśmy dumni nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie naszych
nauczycieli i wychowawców. Te osiągnięcia były możliwe dzięki dobrej
organizacji pracy szkół i placówek edukacyjnych, kierowanych przez
wyśmienitą kadrę dyrektorów. Wreszcie te zastanawiająco dobre wyniki są
efektem sprzyjającego klimatu dla spraw oświaty tworzonego w mieście przez
Radę Miasta, w tym przez Komisję Edukacji i Sportu, przez Prezydenta Miasta
Marka Kopla. Bardzo ważna jest też współpraca i wsparcie nauczycielskich
związków zawodowych ZNP i Solidarność. Inwestycja w edukację młodzieży to

coś najlepszego co w tych trudnych czasach mogliśmy dać naszym
mieszkańcom.
Miejski Dzień Edukacji Narodowej jest więc dla nas świętem
szczególnym, w którym chcemy wyrazić wdzięczność naszym nauczycielom,
wychowawcom i pracownikom oświaty za te wielkie dokonania. Warto w tym
dniu podkreślić, że w naszym mieście z roku na rok poszerza się znaczenie sfery
oświaty w gospodarce miasta. Obecnie co 12 osoba pracująca w Chorzowie jest
zatrudniona w jednej z placówek edukacyjnych.
W obliczu zbliżających się ważnych wydarzeń społecznych warto
podkreślić, że jednym z ważnych zadań szkoły jest przygotowanie do życia w
społeczeństwie, do przyjmowania postaw obywatelskich. Młodym ludziom
trzeba tłumaczyć wagę zaangażowania społecznego, także w sprawy polityczne.
Nie powinniśmy dopuścić do utrwalania się pojęcia polityki jako walki o stołki.
Trzeba dążyć do tego by w naszej praktyce politycznej kierować się definicją
Jana Pawła II, że „Polityka to roztropne działanie na rzecz wspólnego dobra”.
Idee demokracji w myśl tej definicji nie urzeczywistnią się same z siebie
dlatego, że są. Musimy wszyscy o to zabiegać. Na swojej stronie internetowej
jako jej motto zamieściłem takie słowa (A.N.Whiteheada) „Idee nie poradzą
sobie same, coś trzeba dla nich zrobić”. Chciałbym wszystkich zachęcić do
aktywności, szczególnie w obliczu wyborów samorządowych.
Aby uczynić możliwym realizację polityki wg. definicji Jana Pawła II nie
powinniśmy wybierać tych, którzy
- składają kłamliwe obietnice,
- pod hasłem odnowy moralnej w polityce, sieją zgorszenie
Nie do przyjęcia jest sytuacja w której ocena nauczyciela zależy od tego do
jakich związków nauczycielskich swego czasu się zapisał.
Edukacja jest taką dziedziną w której stawia się odpowiedzi jak i też
formułuje się odpowiedzi. Z pewnością Uniwersytetu są miejscami gdzie należy
stawiać pytania i szukać sensownych odpowiedzi, natomiast szkolnictwo
podstawowe i średnie jest miejscem, gdzie z pewnością czeka się na właściwą
odpowiedź. W tym kontekście chciałbym przypomnieć, że w kościele
katolickim w niedzielę 15 X czytane były słowa Ewangelii wg
św. Marka (Mk10, 17-27) w których padają fundamentalne słowa skierowane do
Jezusa Chrystusa „NAUCZYCIELU DOBRY, CO MAM CZYNIĆ? (Aby
osiągnąć życie wieczne)” Ile razy napotykam na te słowa tyle razy wprowadzają
mnie w głęboką zadumę.
NAUCZYCIELU DOBRY – jaka w tych słowach zawarta jest głęboka treść.
Nauczyciel czyli ktoś kto dzieli się z innymi tym co ma najlepszego swoją
wiedzą, doświadczeniem. W tym słowie nauczyciel zawarta jest ufność drugiej
strony, że uzyska to w całej prawdzie. Zbitka słów: nauczyciel dobry to oprócz
ufności zawiera stosunek miłości względem drugiego człowieka.
NAUCZYCIEL DOBRY to słowa najwyższego zaszczytu jakim można określić
człowieka parającego się edukacją i wychowaniem.

Ileż to razy nauczyciel spotyka się z uczniem, który mówi do niego: „Proszę
Panią, proszę pana, pani profesor, panie profesorze co powinienem w tej sytuacji
zrobić”. Są to dla uczniów często momenty trudne, niekiedy przesądzające o ich
dalszym życiu. Dobry nauczyciel nie może obok pytania ucznia przejść
obojętnie. Nie może powiedzieć – nie mam czasu. Nie może zawieść i uchylić
się od odpowiedzi. W kontekście pytania postawionego Jezusowi, a potem Jego
odpowiedzi, nasza odpowiedź może być tylko jedna, odpowiedz, którą podsuwa
nam Jan Paweł II. W każdej sytuacji należy czynić tak by więcej być niż więcej
mieć.
Chciałbym życzyć naszym wychowawcom i nauczycielom by zasługiwali na to
określenie nauczyciel dobry. Myślę, że satysfakcja płynąca z uprawiania zawodu
a właściwie realizacji swego powołania pracy z drugim człowiekiem może
wtedy być najpełniejsza.
Dzisiaj poraz pierwszy będziemy wręczać naszym wybitnym
nauczycielom i wychowawcom, uchwalony przez Radę Miasta Chorzowa medal
im. Kurta Aldera. Szczególnie dotyczyć to będzie osób, które przez wiele lat
wykazały się znacznymi osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi. Kurt
Alder jest jednym z wielkich ludzi urodzonych i żyjących w Chorzowie, którym
należy się nasza dobra pamięć. Wiemy wszyscy, że jest on laureatem Nagrody
Nobla w 1950r. Medal ten przybliża w jakiś sposób pamięć o tym człowieku i
jest jednocześnie pretekstem by w ramach edukacji regionalnej przybliżać tę
postać naszym dzieciom i młodzieży.
W tym tak uroczystym dniu chciałbym jeszcze raz serdecznie
podziękować dyrektorom szkół za zaangażowanie i współpracę, nauczycielom i
wychowawcom za uzyskane przez nasze dzieci i młodzież wyniki edukacyjne i
wychowawcze. Dziękuje Radzie Miejskiej a szczególnie Komisji Edukacji i
Sportu za atmosferę współpracy, która daje tak piękne rezultaty. Dziękuję
również pracownikom Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, jak i oczywiście
Prezydentowi Miasta, że stale rozumie potrzeby edukacyjne naszego
społeczeństwa. Najlepsze życzenia i podziękowania składam również
pracownikom Kuratorium Oświaty, które składam na ręce Z-cy Dyrektora
Delegatury Kuratorium Elwiry Barańskiej – Szczerba.

