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W obliczu szeroko pojętego niezadowolenia rodzą się pytania, które nie mogą zostać
bez odpowiedzi. Trzeba stawić czoła sprawom trudnym i rozwiązać je tak, by zostały jasne,
bez cienia wątpliwości.
Główne pytanie i od niego zacząć chcemy - czy aby Pani polską szkołę kończyła?
Jesteśmy pewni, że żadna z polskich szkół nigdy kłamać nie uczyła. Nasze edukacyjne,
zwykłe działanie oparte na rzetelnej wiedzy, prawdzie i w prawdzie jest przekazywane.
Wobec tego - na jakim etapie swojego życia człowiek przyswaja manipulowanie? Przecież
jeśli my, nauczyciele szkolnictwa polskiego, wymagamy wiarygodności, to z każdego miejsca
i w różnym położeniu jej oczekujemy.
Kolejne pytanie - jak rozumie Pani pojęcie patrioty? My młodym Polakom już
na etapie podstawowego nauczania wpajamy, że to są prawidłowo wykonywane stojące przed
nim i każdym z nas zadania.
Można też zapytać, jak Pani swoją postawą odpowie czym jest demokracja? Przecież
w demokracji nie zakłada się, że człowiek, który czuje się skrzywdzony, nie ma racji.
Demokracja nie kończy się na wygranych wyborach. Demokratycznie trzeba też rozwiązywać
spory, których jak w polityce, tak i w szkole każdego dnia nam nie brakuje.
Pytamy również czym jest w Pani oczach godność i zaufanie? My odpowiadamy, że te
wartości budujemy każdego dnia, troszcząc się o jak najlepszą edukację i wychowanie.
Jak Pani rozumie pracę dla idei? Zapewniamy Panią i społeczeństwo, że ktokolwiek
zawód nauczyciela wykonuje, ten w dużej mierze dla idei pracuje. Nikt w tym zawodzie nie
wytrzyma, jeśli serca do dzieci nie ma. Przy tym wielokrotnie własne dobra materialne
inwestuje. Natomiast polityk rzadko w myśl idei pracuje. W polityce odpowiednia stawka
za pracę obowiązuje, chociaż polityk przez naród jest wybrany i służyć narodowi obiecuje.
Nasza rola mianem zawodu jednak jest nazywana, a w szkolnictwie polskim ze zdobyciem
zawodu nauka jest związana. Jednym z zawodów preferujących ciągłe kształcenie jest
fachowiec nauczyciel, który na solidne wykonanie zawodu własnego czasu i pieniędzy nie
żałuje.
Pytań można by jeszcze stawiać wiele ale nie o to idzie sprawa. Jedno by jeszcze
wyjaśnić trzeba, jaką lekcję damy wszyscy społeczeństwu? Co my nauczyciele za kilka dni
dzieciom powiemy? Czy im też usta zamkniemy? Czy umiłowania Ojczyzny uczyć
przestaniemy? Z pewnością w polskiej szkole odpowiedzialności za myśl, słowa i czyn nadal
uczyć będziemy.
„… gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom, rosną skrzydła, natomiast trzęsą się
portki pętakom”
K.I. Gałczyński
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