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 „(…) Nie wtłacza, a wznosi.  

Nie ugniata, a kształtuje.  

Nie dyktuje, a uczy.  

Nie żąda, a zapytuje”  

– Janusz Korczak tak widział dobrego wychowawcę i nauczyciela. Tak widzą go też uczniowie, ich 

rodzice, dyrektorzy, kuratorzy, wojewodowie, ministrowie, wszyscy Ci, którzy z Państwem pracują 

lub Was nadzorują … Tak widzę dobrych pracowników systemu oświaty ja.  
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 Współczesna szkoła jest wciąż wystawiana na próbę. Rząd planuje reformę, której szczegółów 

wciąż nie znamy, mimo że perspektywa jej wprowadzenia jest bardzo bliska. To 2017 rok. Przyszły 

rok. Przed oświatą są także wyzwania stawiane codziennie przez środowisko rodziców i dzieci. 

Rodzice, ale także sami uczniowie, oczekują skutecznego nauczania i umiejętnego motywowania do 

nauki. Ale przede wszystkim oczekują pomocy w wychowywaniu kolejnych pokoleń, kształtowaniu 

ich charakterów i tworzenia postaw. W dzisiejszych czasach, kiedy zamiast encyklopedii jest 

Wikipedia, a zamiast biblioteki - wyszukiwarka internetowa, konieczne jest przekazywanie młodym 

ludziom pozytywnych wartości. To zadanie dla Was, moi drodzy. Dla każdego nauczyciela, 

wychowawcy, dyrektora. Ale także dla pracowników administracyjnych i obsługi w placówkach 

oświatowych. Także dla Oświaty Gminnej, która ma wspierać szkoły i przedszkola w realizacji ich 

zadań, a także kreować politykę oświatową w naszej gminie.  

 W systemie oświaty nie może być mowy o wizjonerstwie. O roztaczaniu perspektywy,  

a potem niemożliwości jej realizacji ze względów organizacyjnych czy finansowych. Tu trzeba 

planować myśląc o tym, że podmiotem są ludzie, nie idea. Że trudne decyzje wymagają analizy, 

gremialnych spotkań i wspólnych ustaleń, nawet w drodze debaty, a nie odgórnych nakazów. 

 Dlatego do tych wszystkich zadań, jakie stoją przed Wami, moi drodzy, także ja kilka 

dołączam, tak jak przede mną stawiają je nasi mieszkańcy. To zadanie sprawnego zarządzania 

placówkami – zadanie dla Państwa, drodzy dyrektorzy. To misja budowania człowieka od podstaw – 

misja dla Was, nauczyciele i wychowawcy.  Zadanie lepienia ucznia, obywatela, przyszłego 



naukowca, sportowca lub artysty z dziecka, które przekazują Wam jego rodzice – to zadanie dla 

całego sytemu oświaty. 

 Dlatego do słów Korczaka dodałbym jeszcze, że dobry wychowawca to taki, który „tworzy,  

a nie odtwarza”. Tak jak dobry dyrektor wspiera, a nie deprecjonuje, a dobry wójt zarządza zamiast 

administrować. Jak widzicie, przed każdym z nas stoi mnóstwo wyzwań. Dziś uzmysławiamy sobie, 

ile z nich stoi przed Wami i jak trudna i absorbująca może być ich realizacja. 

 Dziękuję Wam wszystkim za codzienne podejmowanie się tego, co przysłowiowo stało się 

karą: „Obyś cudze dzieci uczył”. Dziękuję za naukę, wychowanie, kierowanie młodych ludzi ku 

drodze rozwoju. Mam nadzieję, że wszyscy podołamy zadaniom, które przed nami stoją. Zrobimy to 

razem, bo jesteśmy zespołem. Mamy hierarchię, ustalony sposób zarządzania, mamy budżet i swoje 

problemy. Ale mamy też dialog, do którego aktywnie Was zachęcam, spotykając się na różnych 

wydarzeniach oficjalnych i tych mniej oficjalnych. Na każdy temat oczekuję rozmowy merytorycznej, 

z obydwu stron. Rozmowy, która będzie prowadzić do rozwiązania problemu, a nie do jego 

spiętrzania. Rozmowy na argumenty, a nie na hasła polityczne. Te niech głoszą politycy tam, na górze. 
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Jesteście częścią samorządu. Nie tylko częścią systemu oświaty. Współpracujmy, zmierzajmy 

ku wspólnym celom, wyznaczanym przez dwanaście tysięcy mieszkańców tej gminy oraz przez 

kilkuset polityków w kraju. Ale nigdy nie poddawajmy się i nie poprzestawajmy na tym, co już udało 

nam się wypracować. Niech dzisiejsze święto, Dzień Edukacji Narodowej, będzie dla wszystkich 

przypomnieniem, że robimy coś ważnego. I ta waga nie wynika z liczby uczniów, których 

wychowaliśmy. Tylko z misji, którą podjęliśmy. I którą wspólnie musimy realizować. Bez względu na 

to, jak się będzie nazywać nasza szkoła. Ile godzin będziemy w niej pracować. Czy jakiej grupy 

uczniów będziemy wychowawcami. „Nie wtłaczamy, a wznosimy”. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Wójt Gminy Wiązowna 
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