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MIN ISTER EDUKACJI NAROD*W§J
KRY§TYNA SZUMILAS

Warszawa,10 października 2012 r.

Pan
Adam Rams
Prezydent
Miasta knurów

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość związaną z miejskimi

obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie.

Niestety z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązkow służbowych

nie mogę osobiście uczestniczyć w Państwa uroczystości.

Niech mi jednak będzie wolno, za Pana pośrednictwem, złożyc życzenia

wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pozostałym pracownikom

oświaty,

Z poważaniem,
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Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!

Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga wielkiej odpowiedzialności

i zyciowej mądrości. Pod Państwa opiekę trafiają pokolenia młodych Polaków,

ktorzy z czasem przejmą odpowiedzialność za losy kraju. Otwieracie ich umysły

nie tylko na świat wiedzy, ale tez na świat wartości.

Ze względu na wyjątkowy charakter wykonywanego zawodu macie

decydujący wpływ na to, jaką drogą podązą Wasi wychowankowie, jakimi

ludźmi się staną, jak odnajdą się w społeczeństwie, jak pokierują w przyszłości

swoim życiem,

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą sposobnością, aby wyrazic

wdzięcznośó za trud, jakiego się podejmujecie.

Życzę Państwu, aby praca z dziecmi i młodziezą była dla Was źrodłem

zadowolenia. Niech znakomite osiągnięcia i godna postawa wychowanków

będzie najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszego działania.

Szanow n i P ra cow n i cy oświ aty !

Dzisiejsze święto jest jedną z niewielu okazji, kiedy w szczególny sposób

mozna docenió także Państwa cięzką pracę. Bez Was żadna szkoła nie

mogłaby normalnie funkcjonować, Godne podkreślenia jest to, że odgrywacie

istotną rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży, poniewaz swoją zyciową

postawą i sumiennym wykonywaniem powierzonych obowiązków, stanowicie

dla nich przykład godny naśladowania.

Z okazji dzisiejszego święta życzę Wszystkim Państwu wielu sukcesów

zawodowych, dązenia do obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był

d la Państw a żródłem satysfakcj i i społecznego uznania "

Z wyrazami szacunku,

,. 'r/ _i - ,ł^\ó"+1Jri-1,{-łL łu",.-.łaai i:j



§spEof§
{CIo§

SEłłł}
'BEg !{frAnffi,lł

ó.riJ os{^TY Stanis{ara tflafier §fi3sĘ Ęwratar O,*rłlat3
lrlĘńO!,.bd|

Szanmnryaan
.fltanagłrrs
Qreq Ćnt frliastt rvulróu)

Sertecznie {zęĘltję za zaproszenie rtl uroczlstość zwi4zaną z micjsĘimi oicfroĆami

a n ia |Eću fot cj i t {aro [ow ej,

Ezień EćuĘgcji S{aroóowej to moment upamĘtninjąq rocznicę powstania Ęomuji E[uĘgcji

Trt'aroćowej utworzonej z iniĘaQuł1 Ęgók Stanbtawa flugusta (PonfutowsĘicgo w 1773 r., afe również

moment szczegófn1 ila oświat1, gĄz w{ónie wteĄ nagraĆzane są oso61ulróżniające sĘ w ĆzieĆzinie

ećuĘpcji 'laĘ wyjątĘpwe śwĘto daje moz[iwość uczczen,in i puhficznego poĆĘgeśtenia osĘgnĘć

ĄdaĘllczno-wycńowawczlcń, sĘlada ńo[ć wsz,lstĘim, Ęlórz1 stoją na staż1 jafolści i sfutteczrnści

ećufotcju afe przete wszlstĘim slm\o[icznic uwilacznia wartość oraz potrzeńę e{uĘgcji.

!l[a {Palw ręce sĘlaóam Ącżenia jaĘnalwęfuzej ficzfu u.yrózniającej sĘ Ęgóry pedagogkznej,

[a[szego wzrostu ?restiżu pkcóweĘ oświatourlcń uł mipście oraz ułlsoĘiłgo poziomu u.yĘszta{cenia

wszlstĘicń mieszfońców, af\oruiem ićąc za mlśfą folennn"dera ,wyĘyztatcenie to do6ro, Ęlórego nic nie jest

w stanie nas poz6aw,ić".

Zułya,zaniszaalĄl
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Katou)ice, 10 paźćziernifut 2012 r.


