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bardzo ucieszyła mnie wiadomość o podjęciu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

uchwały ustanawiającej 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. W moim 

odczuciu jest to ważne wydarzenie nie tylko dla przedszkolaków, ale także dla rodziców, 

nauczycieli i wszystkich osób pracujących na rzecz dzieci. Nadanie temu świętu charakteru 

ogólnokrajowego podkreśliło bowiem prawo dziecka do zabawy i szczęśliwego dzieciństwa 

oraz potrzebę wspierania jego rozwoju od najmłodszych lat.  

Drogie Dzieci, z radością Was informuję, że macie swoje Święto! Z tej okazji życzę 

Wam wszystkim radości z uczenia się siebie i świata, zarówno teraz – gdy jesteście mali,  jak 

i w Waszym dalszym życiu. Niech czas zabaw przedszkolnych zaszczepi w Was na zawsze 

potrzebę bycia wielkim odkrywcą, zadającym coraz to nowe pytania i poszukującym na nie 

odpowiedzi, eksploratorem nieustannie zaciekawionym złożonością swojego otoczenia. Mam 

nadzieję, że przygotowane dla Was przez dorosłych świąteczne atrakcje przysporzą Wam 

niezliczonych uśmiechów. Bawcie się dzisiaj jak najlepiej! 

Drodzy Pedagodzy, wierzę, że Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka będzie nie tylko 

niezwykle radosnym Dziecięcym Świętem, ale także pretekstem do podjęcia poważnej 

i szerokiej społecznej dyskusji o roli wczesnej edukacji oraz prawach i potrzebach małego 

dziecka. Dziś nie trzeba już udowadniać, że pierwsze lata życia każdego człowieka warunkują 

jego dalszy rozwój i mają wyraźny wpływ na jego sukces w dorosłym życiu. W tym czasie 

dziecko rozwija swój twórczy potencjał, zyskuje pierwsze kompetencje społeczne. Praca 

w zawodzie nauczyciela, zwłaszcza na etapie wychowania przedszkolnego, jest więc pracą 
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szczególną i bardzo odpowiedzialną, choć z pewnością dającą wiele radości i satysfakcji. 

Doceniam Państwa zaangażowanie w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polek 

i Polaków i życzę dalszej wytrwałości w pracy z dziećmi. Przypominam też słowa Janusza 

Korczaka „Bądź sobą, szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz poznać dzieci. 

Zdaj sobie sprawę z tego, co sam jesteś zdolny zrobić, zanim dzieciom zaczniesz wykreślać 

zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, 

wychować i wykształcić.” 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich bohaterów dzisiejszego dnia – Przedszkolaków 

i Grono Pedagogiczne. Niech 20 września już na zawsze będzie dniem spod znaku 

UŚMIECHU! Zwłaszcza, że jutro tj. 21 września kontynuujemy świętowanie celebrując 

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 

 


