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Wielka misja nauczyciela polskiego to nie bezduszne przesie-
wanie przez sita egzaminów i klasyfikacji – lecz przeciwnie: 
subtelne wniknięcie w duszę wychowanka, sumienna i surowa 
ale pełna życzliwości ocena jego zalet, braków i wad, upodo-
bań i pragnień, bólów i kłopotów.

ludwik Jaxa Bykowski, O godności stanu nauczycielskiego

wprowadzenie

Praca nauczyciela od zawsze traktowana jest jako misja, powołanie. 
Zawód ten „daje niesamowitą szansę, by pracować z kimś kto zmieni się 
i po prostu wydorośleje. nauczyciele nie pracują tylko na tu i teraz. na-
uczycielski trud procentuje też na przyszłość” [Sokołowska 2007, s. 5]. 
Czy współczesny nauczyciel – nauczyciel XXI wieku – ma tę świado-
mość, świadomość misji, świadomość wpływu na życie innych ludzi? Już 
J. J. Rousseau (1712–1778) pisał: „Pamiętaj, zanim odważysz się przed-
sięwziąć formułowanie człowieka, musisz przedtem sam stać się człowie-
kiem; musisz z samego siebie uczynić przykład, którym powinieneś być 
dla ucznia” [Rousseau 1955, s. 92]. nauczyciel z powołania, to ten który 
bezwarunkowo kocha to, co robi, który jak Siłaczka jest oddany swej 
pracy, dzieciom, uczniom, wychowankom. na szczęście mamy takich 
pasjonatów, z powołaniem wykonujących swoją pracę, którzy pamiętają, 
że nauczanie powinno być traktowane jako „rodzaj sztuki, zaś nauczyciel 
postrzegany jako refleksyjny praktyk oraz artysta w dziedzinie twórczo-
ści pedagogicznej (posługujący się inwencją i refleksją)” [Dróżka 2002, 
s. 110]. Trzeba sobie uświadomić, że 

nauczycielstwo nie może być traktowane jako zawód. Jest powołaniem trud-
niejszym niż inne powołania. Polega ono na naturalnej potrzebie dawania 
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siebie. nie w postaci odpracowanych godzin, ale dawanie całego siebie bez żadnych 
ograniczeń. nie można, bowiem przestać być pedagogiem za furtką szkolną czy po 
godzinach zajęć [Dawid 1997, s. 24].

[Współczesny – A. K.] nauczyciel powinien pamiętać, że najwyższą wartością dla 
niego jest dobro dziecka rozumiane najpierw jako prymat rozwoju jego osobowości 
w miejsce prymatu jego wiedzy. Ucząc i wychowując, tzn. wywołując zamierzone 
zmiany w osobowości wychowanków, wspiera swoją pracą rodziców. Wraz z nimi 
współodpowiada za zdrowie, integralny rozwój osobowy swoich wychowanków, 
za przygotowanie ich do życia w społeczeństwie zróżnicowanym światopoglądowo 
i etycznie [Rusiecki 2004, s. 9]. 

nauczycielskie posłannictwo 

Wszyscy ludzie sukcesu mają jedną wspólną cechę:absolutne poczucie misji. 
Zig Ziglar

nie ma na świecie takiego sytemu pedagogicznego (mimo różnic występu-
jących między nimi), który lekceważyłby rolę nauczyciela w procesie edukacji. 
Systemy te zgodne są co do tego, że dobrze nauczać, kształcić, wychowywać, 
może tylko nauczyciel zaangażowany w proces nauczania, nauczyciel z powoła-
nia. Pięknie pisze o nim K. Konarzewski, że jest to 

jednostka wysoko niosąca posłannictwo mistrza i przyjaźnie podporządkowująca 
siebie podopiecznym. To uczony w swojej specjalności i wielki znawca dusz mło-
dzieży. […] Bogata, pełnowymiarowa osobowość, ale także człowiek, który całym 
swym życiem – zarówno publicznym, jak i prywatnym – daje przykład wychowaw-
czych cnót [Konarzewski 2008, s. 160]. 

Esencją powołania do zawodu nauczyciela jest MIŁOŚĆ, którą Ch. Day tak 
określa: 

Każdy, kto pracuje z dziećmi i młodzieżą, kto przyglądał się i przysłuchiwał na-
uczycielom „kochającym” swoją pracę oraz dzieci i młodzież, stwierdzi, że nauczy-
cielskie powołanie polega – być może przede wszystkim – na miłości. […] miłość 
do nauki, do uczniów, do bycia całą osobą. W nauczaniu chodzi o miłość, ponieważ 
wymaga ono zaufania i szacunku, a jeżeli ma to być dobre nauczanie – potrzeba 
w nim bliskich i wyjątkowo dobrych relacji między uczniami a nauczycielami. Jest 
ono, jednym słowem, zawodem opierającym się na miłości [Day 2008, s. 36]. 

Trudno w tym zawodzie pracować bez pasji, zamiłowania, zaangażowania. 
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nauczyciele-pasjonaci bezwarunkowo kochają to, co robią. nieustannie poszuku-
ją skuteczniejszych możliwości dotarcia do swoich podopiecznych, poszerzenia 
własnej wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy. Mają poczucie osobistej misji […] 
zdobywania możliwie szerokiej wiedzy o świecie, o sobie i o innych ludziach oraz 
pomagania im w czynieniu tego samego [tamże, s. 21]. 

Ważne jest tylko, aby 

w codziennym życiu, wśród natłoku osobistych i zawodowych spraw, znaleźć czas na 
spełnienie tej miłości. Ponieważ wyrazistość celów, pasja i nadzieja na to, że praca 
nauczyciela znajdzie odbicie w życiu uczniów, leżą u podstaw nauczania, niezwykle 
ważne jest zachęcanie nauczycieli do znalezienia czasu na regularną analizę tych war-
tości oraz wspieranie ich w tych wysiłkach. Ze względu na zasadnicze znaczenie wy-
sokiej jakości nauczania w procesie podwyższania standardów oczywiste jest, że od-
powiedzialność za to, aby nauczyciele mogli nieprzerwanie pielęgnować swoją pasję, 
spełniać swoją miłość, szanować i troszczyć się o uczniów, zachować przenikliwość 
i wytrwać w nadziei na lepszą przyszłość, spoczywa zarówno na samych nauczycie-
lach, jak i na szkole [tamże, s. 36]. 

O wyjątkowości tego zawodu świadczy również, a może przede wszystkim, 
rola wyznaczona przez społeczeństwo, przez rodziców którzy z bezgranicznym 
ZAUFAnIEM oddają swoje dziecko w ręce nauczyciela, który ma moc kształto-
wać, tworzyć i ukierunkowywać, dlatego to nie jest „tylko aktualnie wykonywa-
ny zawód, ale powołanie […] gdzie moralny nakaz w jej pełnieniu jest warun-
kiem koniecznym i nieodzownym w skuteczności działania oraz społecznego 
prestiżu” [Barycz 1995, s. 16]. Przecież 

misja nauczyciela wiąże się z koniecznością podjęcia cierpliwej i odważnej pracy 
wychowawczej. nauczyciel musi podchodzić do wykonywania swej pracy – misji 
społecznej z powołaniem i przekonaniem, posiadać równocześnie kompetencje 
zawodowe i interdyscyplinarną wiedzę wzbogaconą bieżącymi osiągnięciami, ak-
tywnie pracować każdego dnia, dokształcać się i wprowadzać innowacje do swojej 
pracy. Rola i zadanie nauczyciela to towarzyszenie i pomaganie uczniowi w odkry-
waniu praw rządzących światem, w odkrywaniu możliwości ucznia i w zrozumie-
niu powołania, kim jest człowiek [Solarz 2004, s. 148]. 

Odpowiedzialność w zawodzie nauczyciela 

Praca nauczyciela polega na realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
którego istotą, fundamentem, podstawową wartością jest dobro dziecka. Jest 
to najważniejsza, niezmienna i priorytetowa zasada nauczycielskiej etyki, która 
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wynika z odpowiedzialności: odpowiedzialności za ucznia, wobec ucznia, wobec 
jego rodziców i wreszcie wobec społeczeństwa. „Odpowiedzialność to wskaźnik 
dojrzałości człowieka. Oznacza gotowość, obowiązek, a nawet konieczność odpo-
wiadania, a więc ponoszenia konsekwencji za własne myślenie, pragnienia, słowa, 
postawy i działanie” [Rusiecki 2004, s. 7]. Stanowi to „gotowość do wywiązania 
się z podjętych działań” [tamże, s. 7]. M. Rusiecki twierdzi dalej, że: 

na stanowisku tak wysoce eksponowanym, jakim jest misja nauczyciela, nie do-
puszcza się nieznajomości programowych, przepisów dobrego zachowania, norm 
moralnych, czy zasad dydaktyczno-wychowawczych. Odpowiedzialność wyrasta 
z poczucia powinności moralnej, łączy się zawsze z wartościami i najpełniej przeja-
wia się w podejmowanych obowiązkach [tamże, s. 7]. 

Warto podkreślić, że

odpowiedzialność nauczyciela – jednakowa zarówno w czasie wykonywania profe-
sji jak i w jego życiu prywatnym – jest nie tylko wartością indywidualną, ale także 
społeczną, szczególnie eksponowaną z racji jego misji dydaktyczno-wychowawczej, 
wciąż wysoko ocenianej w środowisku. W stosunku do przeszłości nauczyciel jest 
odpowiedzialny za przekaz nowym pokoleniom najcenniejszych, ponadczasowych 
dóbr dziedzictwa kulturowego. W stosunku do przyszłości bierze odpowiedzial-
ność za formowanie ich dojrzałych, twórczych postaw, przez co kształtuje ludzkie 
oblicze świata [tamże, s. 7]. 

Mottem nauczycielskiej odpowiedzialności niech będą słowa Jana Pawła II: 

zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i do-
skonalenia ucznia oraz studenta jako osoby obdarzonej godnością. Jest to możliwe 
tylko wówczas, gdy nauczyciel w swoim postępowaniu kieruje się zasadami miło-
ści i służby. Od wysiłku wychowawczego nauczycieli zależy właściwe rozumienie 
wartości moralnych i docenianie ich wielkiej wagi w życiu każdego człowieka. Od 
pracy nauczycieli zależy w dużej mierze, jacy będą obywatele Rzeczypospolitej, jej 
siła i jej pomyślność[Za: gielarwowski 2000, s. 17]. 

M. Rusiecki podkreśla, że nauczyciel powinien troszczyć się o to, co w edu-
kacji najważniejsze: 

– o własny autorytet i przysługujące mu miejsce w społeczeństwie, 
– o dobre imię polskiej szkoły, która „nauczycielem stoi”, 
– o wychowanie młodego pokolenia Polaków na ludzi dojrzałych, zdolnych  

do odpowiedzialnego życia, zatroskanych o zachowanie tożsamości – własnej 
i narodowej – otwartych na wyzwania, jakie niesie ze sobą świat współczesny 
[Rusiecki, s. 11].
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a może jednak zawód?

Typowy, historyczny obraz nauczyciela, to człowiek ofiary, pracujący po-
nad siły, „nauczanie i wychowanie to szczególna misja, którą należy wypełniać 
nawet z lekceważeniem potrzeb osobistych” [Winiarz 2009, s. 44]. S. Szuman 
twierdzi jednak, że 

realnie rzecz biorąc, zawód nauczycielski jest zawodem jak każdy inny, a nie wznio-
słą misją ani polem wielkiej twórczości, zarezerwowanym dla talentów i geniuszów. 
Wprost przeciwnie, jest to taki zawód, który i bez wyjątkowego talentu, dobrze 
uprawiać można” [Szuman 1959, s. 104]. 

E. Kozak dodaje:

przez wieki zawód nauczycielski ulegał pewnej mitologizacji. Wynika to między in-
nymi stąd, że wielu nauczycieli przypuszcza, że ich zawód łączy się z powołaniem, 
chociaż zdają sobie sprawę, że o dobrym wykonywaniu wspomnianego zawodu 
decyduje przede wszystkim odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, 
a nie jakiś mityczny „akt powołania” [Kozak 2009, s. 163–164]. 

Z. Kawka pisze, że 

we współczesnych społeczeństwach „misja” nauczyciela ma swój ściśle edukacyjny 
wymiar i dotyczy przekazywania wiedzy przedmiotowej. Zinternalizowany głębo-
ko model Siłaczki pojawia się jednak w deklaracjach nauczycielskich, a próba jego 
zakwestionowania budzi sprzeciw w obawie, aby nie została podważona wyjątko-
wość roli nauczyciela [Kawka 1998, s. 100]. 

Do S. Żeromskiego odwołuje się również S. Bortnowski:

w ocenie zawodu nauczycielskiego zawiniła tradycja, przede wszystkim Żeromski. 
To on ukształtował świadomość, która w odniesieniu do jednego z najliczniejszych 
dziś zawodów jest anachroniczna. Poświęcenie, heroizm, ofiary, rezygnacja ze 
szczęścia osobistego, dobrowolne wygnanie, słowem szlachetność aż nadmierna, 
bo prowadząca do śmierci na stanowisku pracy. […] Słowa przeto o kapłaństwie, 
przenoszenie zawodu nauczycielskiego w region metafizycznej abstrakcji – to jest 
wielkie, wielkie nieporozumienie [Bortnowski 1986, s. 43–44].

Mimo to można 

rozróżnić zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli, którzy „kształcą” i których 
praca łączy się z całym ich życiem, od tych, którzy „nauczają”, a zajęcie to jest dla 
nich wyłącznie pracą zawodową, nie powołaniem. Pierwsi angażują się emocjonal-
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nie, kochają dzieci i młodzież, troszczą się o nie i poddają krytycznej refleksji to, 
co uznają za niezbędne i uzupełniające się elementy procesu uczenia. Obserwując 
w klasie nauczyciela z pasją, nie dostrzeżemy niespójności między jego głową a ser-
cem, tym, co umyślne, a tym, co emocjonalne. Żaden z tych elementów nie jest 
bardziej uprzywilejowany od innych [Day 2008, s. 34]. 

Praca nauczyciela to misja, ale tylko wtedy gdy sami nauczyciele tak ją będą 
postrzegać. Jeśli nie będą mieli poczucia wewnętrznego powołania do wyko-
nywania tej pracy to w pewien sposób sami pozbawią się spełnienia w tym za-
wodzie, satysfakcji, radości z nauczania i uczucia dumy, że są nauczycielami. 
Przecież 

osoba z powołaniem sprawuje rolę nauczyciela w lepszy sposób niż ta, dla której jest 
to jedynie praca zawodowa, nawet jeśli pod innymi względami nie będzie między 
nimi różnic […] i z większą łatwością, szeroko i dynamicznie, wpływa na swoich 
uczniów […]. Kiedy służba publiczna, którą jest nauczanie, jest też powołaniem, 
pełniąca ją osoba może doświadczyć osobistego spełnienia […] [tamże, s. 35]. 

Jasno stąd wynika, że 
o ile źródłem pasji jest powołanie do służby innym ludziom oraz przekonanie, że 
możemy mieć istotny wpływ na jakość życia uczniów, o tyle jej trwałość związa-
na jest z zachowaniem uczniów, ich poczuciem własnej wartości, wsparciem oraz 
poczuciem docenienia ze strony współpracowników i całej szkolnej społeczności 
[tamże, s. 35]. 

Powołanie a współczesność 

Pięknie brzmią hasła, cytaty mówiące o powołaniu, o misji i o wyjątkowości 
zawodu nauczyciela. nauczyciel XXI wieku chce być KIMŚ, choć nic nie robi, 
aby poprawić podupadający autorytet.

Z drugiej strony, tak łatwo jest go nam oceniać, ganić i krytykować. Wy-
magamy, aby szkoła była bezstresowa, a uczniowie mieli pewność promocji, 
nie dbamy o utrzymanie autorytetu nauczyciela w oczach naszych dzieci, od-
cinamy się od współpracy, a nawet lekceważymy, związujemy im ręce, zmniej-
szając zakres ich uprawnień. Dlatego jesteśmy świadkami słynnego „kosza na 
głowie nauczyciela”. Czy nauczyciel nie ma już prawa do obrony, ma być po-
śmiewiskiem? Czy w takich warunkach możliwe jest właściwe wychowywanie 
i skuteczne nauczanie? Czy należy się dziwić, że spada poziom edukacji i po-
jawiają coraz to nowe problemy wychowawcze? To ma być szkoła XXI wieku.  
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Oczywiście nie wolno popadać w skrajności, ale warto pokazywać negatywne 
skutki reform, zarządzeń i procedur. 

Chcemy, aby z naszymi dziećmi pracował nauczyciel bezinteresowny, ofiar-
ny, oczekujemy od niego kompetencji, efektywności, innowacji, ciągłego do-
kształcania, a przede wszystkim umiejętnego przekazywania wiedzy. Jako ro-
dzice chcemy, by nasze dzieci pokonywały kolejne szczeble edukacyjne bez 
problemów, by dostawały się do wymarzonych szkół i uczelni i liczymy w tym 
na szkołę, a więc – nauczycieli. Czy jest możliwe, aby stan nauczycielski, pozba-
wiony wielu niezbędnych praw i narzędzi, nisko wynagradzany i pozbawiany 
autorytetu, spełnił społeczne oczekiwania? Dodatkowo tak chętnie zrzucamy 
na barki nauczyciela skutki naszych zaniedbań wychowawczych, a wielu rodzi-
ców wręcz wychowanie swych dzieci, pracując całymi dniami, „robiąc” karierę, 
albo nie dając sobie rady z własnymi dziećmi, a następnie posądzamy ich, nie 
przyznając się do własnej porażki wychowawczej.

Chcemy jako rodzice, aby nauczyciel: 
•	 skutecznie	nauczał,	ale	nie	stresował,
•	 wymagał,	ale	nie	narzucał,
•	 utrzymywał	dyscyplinę,	ale	bez	przymusu,
•	 był	sprawiedliwy,	ale	aby	w	każdym	dziecku	znalazł	coś	dobrego,
•	 pomagał	 słabszym	 i	 nie	 zaniedbywał	 zdolnych	 [Konarzewski	 2008,	

s. 160].
Oczywiście ma on

z poświęceniem pracować – dokształcać się i doskonalić zawodowo, troszczyć się 
o szkolne i pozaszkolne losy każdego ucznia, działać na rzecz lokalnego środo-
wiska, utrzymywać kontakt z nowatorską pedagogiką. Wszystko to ma robić nie 
patrząc na zegarek, nie licząc pieniędzy, nie żądając lepszych warunków pracy, bo 
przecież przyszłość narodu w jego rękach, bo takie będą rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie… [tamże]. 

Czy mamy prawo tylko wymagać, niewiele dając w zamian jako społeczeń-
stwo? Czy jednak jako nauczyciele nie ponosimy winy za ciągle słabnący auto-
rytet naszego zawodu? Czy nasz brak zaangażowania, brak świadomości misji 
tego zawodu, brak pasji, pasji w rozumieniu zawodu, nie jest przyczyną tych 
nieszczęść? Czy nauczyciel XXI wieku ma satysfakcję z wykonywanego zawo-
du? Czy nie jest on dziś TylKO zawodem, a nie misją? I wreszcie dlaczego jest 
wybierany przez taką rzeszę młodych ludzi? Czy z racji wolnego czasu (ferie, 
wakacje)? Te pytania nurtują, ale postawię jeszcze jedno: czy winy za ten stan 
nie ponoszą uczelnie? Podwójnie obciążę je odpowiedzialnością:
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•	 po	pierwsze	za	zbyt	słabą	weryfikację	osób	rekrutowanych	na	studia	pe-
dagogiczne,

•	 po	drugie,	co	bardzo	mocno	oddziaływuje	na	punkt	pierwszy,	uczelnie	
poddały się wszechobecnemu marketingowi, gdzie priorytetem stał się 
pieniądz, a nie człowiek. 

Współcześnie nie człowiek, osoba, osobowość kandydata jest na pierwszym 
miejscu, zastąpiła go „mamona” pieniądza. To on wyznacza wytyczne, uczelnie 
„biją” się o przyszłego studenta, „kokietując” go niewypełnionym limitem miejsc. 
Zminimalizowane wymagania wstępne lub wręcz ich brak doprowadziły do tego, 
że dziś każdy może zostać studentem, a w przyszłości nauczycielem, nauczycie-
lem który będzie oddziaływał na osobowość swoich uczniów i wychowanków, 
który będzie kształtował ich postawy, poglądy, tzw. świadomość społeczną. 

Czy wspomniany już „kosz na głowie nauczyciela” nie jest również konse-
kwencją tych działań? Przecież nie wszyscy nauczyciele są tak traktowani przez 
swych wychowanków, są tacy, którzy stanowią autorytet dla swych uczniów, 
potrafią do nich dotrzeć, wspierać ich, potrafią wprowadzić dyscyplinę, nie 
niszcząc przy tym wartości i samooceny uczniów. Czy to nie jest wystarcza-
jący argument by być nauczycielem z predyspozycjami do tego zawodu, by 
być nauczycielem z powołania? Przecież w wyniku przemian gospodarczo- 
-ekonomicznych profesja nauczyciela, pedagoga straciła dużą część ze swojego 
etosu. Uczelnie pedagogiczne, dostając wytyczne z ministerstwa zapominają, 
że zawód nauczyciela 

wymaga szczególnych dyspozycji osobowych, gruntownego przygotowania do za-
wodu, ustawicznego pogłębiania swoich kompetencji oraz uprawy (kultury) umy-
słu, woli i serca. Jest bowiem służbą drugiemu człowiekowi i z tej racji łączy się ze 
szczególną odpowiedzialnością [Rusiecki 2004, s. 7]. 

Warto – dla przyszłych pokoleń – szczególnie na studiach pedagogicznych, 
zwiększyć wymagania. nie liczba studentów, ale ich predyspozycje, zamiłowa-
nie, powołanie powinno być główną przesłanką do podjęcia studiów pedago-
gicznych, a w przyszłości do pracy z dziećmi. nawet najlepiej wykształcony 
nauczyciel, który nabył w czasie studiów „technikę nauczania” nie jest w sta-
nie osiągnąć w pracy zadowalających wyników, jeśli nie ma predyspozycji  do 
przekazywania wiedzy. To właśnie umiejętność nauczania jest najważniejszym 
i niestety również najtrudniejszym aspektem w pracy nauczyciela. najważniej-
szym, ponieważ to oceny uczniów są skalą skuteczności jego nauczania, naj-
trudniejszym, bo nauczyciel musi wyłożyć książkowy materiał w sposób atrak-
cyjny dla swojego wychowanka. 
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Szczególnie chcę podkreślić, cytując W. Dróżkę, że „od kompetencji nauczy-
ciela zależy, na ile szkoły będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom, na ile staną 
się ważnymi instytucjami w społeczeństwie uczącym się” [Dróżka 2004, s. 70]. 
należy uświadomić sobie, że to nauczyciele są największym atutem szkół. To 
oni przekazują wiedzę, umiejętności oraz wartości młodym ludziom. M. Wol-
ska-Długosz [2005, s. 330] pisze: 

współczesna szkoła polska wymaga czegoś więcej niż wyuczonej profesji. Potrzeb-
na jest raczej sztuka bycia nauczycielem. Sztuka bycia nauczycielem – to sztuka 
umiejętnego wykorzystywania informacji czerpanych z nauki, gorącej wiedzy, do-
świadczenia i różnych dziedzin sztuki. 

nauczyciel z powołania to ten, dla którego „dążenie do mistrzostwa osobistego 
– staje się źródłem osobistej motywacji do ciągłego uczenia się poprzez roz-
wijaną praktykę i jej nieustanne doskonalenie” [Dróżka 2004, s. 71]. Według 
W. Dróżki nauczyciel, który osiągnął wspomniane osobiste mistrzostwo musi 
kierować się wewnętrzną potrzebą uczenia się przez całe życie, oraz patrzeć na 
swój zawód i życie jak artysta na swą sztukę i tak też do nich podchodzić.

Utrzymanie dobrego poziomu nauczania wymaga jednak, by nauczyciele stale pra-
cowali nad swymi umiejętnościami i wiedzą, dotyczącą nie tylko tego, czego uczą, 
lecz także, jak należy to robić. nauczyciele nie będą w stanie dążyć do realizacji 
szerszych celów, jeśli nie będą się ustawicznie rozwijać zawodowo. Innymi słowy, 
nie tylko muszą być profesjonalistami, lecz także muszą zachowywać się jak 
profesjonaliści [Day 2004, s. 24–25]. 

Dobry i skuteczny nauczyciel powinien zatem być otwarty na ludzi i kre-
atywny. To od niego w dużym stopniu zależy, czy uczniowie zainteresują się da-
nym tematem. gdy nauczyciel traktuje swoją pracę jako pasję, istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że tą pasją zainteresuje swych uczniów.

Puentą tych rozważań miech będą słowa Jana Pawła II skierowane właśnie 
do nauczycieli, i niech ten apel stanie się drogowskazem do ich pracy ze swym 
wychowankiem: 

Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzo-
nych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. 
Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem 
odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują 
ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trze-
ba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami 
w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie 
[Za: gielarwowski 2000, s. 17].
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Summary

The work of the teacher is based on the foundation of confidence, responsibility 
and love. Is it true that anybody can “teach well”? Is it the occupation which does not 
require a special talent? Will a teacher, who acquired during his or her studies “tech-
niques of instruction”, achieve the same results like a person for whom work with chil-
dren is a mission? Are special predispositions needed in this profession? These consid-
erations attempt to find answers to the raised questions, arguing that commitment, the 
skill of teaching, a gift of disseminating knowledge, and vocation are indispensable in 
a teacher’s work.


