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Szanowni Państwo! 

99 lat temu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała tak długo wyczekiwaną wolność i 

niepodległość. Dzisiaj mamy szczególną okazję do refleksji i zadumy nad historią naszej 

Ojczyzny. Dzisiaj dziękujemy tym, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnym kraju. 

Niech burzliwe i kręte drogi, którymi pokolenia Polaków szły ku niepodległości będą dla nas 

wszystkich nauką i zachętą do pracy na rzecz pomyślności i rozwoju naszej ojczyzny.  

Zwłaszcza w Święto Niepodległości, warto pamiętać, że państwo to dzieło wspólnej pracy i 

starań każdego z nas. Pisarz Wacław Berent ujął to w celnej sentencji: „Miłość ojczyzny – to 

sumienność w swym dziele pracy”. 

Ale wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność to bardzo trudne zadanie i praca do 

odrobienia. Wolność to odpowiedzialność i. A tego wielu ludzi, niestety się obawia. Pisał  

i śpiewał o tym Wojciech Młynarski: 

Czemu ta wolność taka trudna, 

Tyle trudniejsza od niewoli? 

I jak tę wolność przetłumaczyć 

Skoro nie umie nikt wybaczyć, 

Skoro nie umie nikt zapomnieć...? 

Szanowni Państwo! Koleżanki, Koledzy! 

11 listopada w Święto Niepodległości Okręg Łódzki ZNP obchodzi - już po raz 28 swoje 

święto – Święto Okręgu Łódzkiego ZNP.  

Właśnie dzisiaj mamy okazję docenić nasze związkowe i zawodowe sukcesy i osiągnięcia. 

Są one potwierdzeniem ciężkiej  

i odpowiedzialnej pracy członków ZNP na rzecz polskiej oświaty,  

a także poprawy warunków pracy i życia jej pracowników. 

Serdecznie gratuluję tym koleżankom i kolegom, którzy za swoje zaangażowanie w 

kształcenie i wychowanie, za działalność społeczną i oświatową otrzymają za chwilę 

resortowe medale, związkowe odznaczenia oraz nagrody. 

Medale i odznaczenia to również potwierdzenie tego, że właśnie nauczyciel jest 

najsilniejszym ogniwem polskiej edukacji. To on jest gwarantem wysokiej jakości edukacji i 

stabilności systemu oświaty.  

 

Życzę wszystkim wielu sukcesów oraz wytrwałości i siły w realizacji życiowych i zawodowych 

planów.  

Bądźmy razem w staraniach dobrą polską szkołę, o wysoką rangę zawodu nauczyciela i 

wszystkich pracowników oświaty. 

Dziękuję bardzo! 



 

 


