
 

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI 

            
„Warto służyć każdemu człowiekowi 

i dla każdego warto się poświęcić” 
 

Kardynał Stefan Wyszyński  

 

 

 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Kierownicy,  Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Powiatowych Centrów  Pomocy Rodzinie 

- wszyscy pracownicy socjalni 

 

 

21 listopada  jest Dniem  Pracownika Socjalnego i świętem wszystkich pracowników 

służb społecznych, którzy wykonują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących 

wsparcia  w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.  

To dzień, w którym w sposób szczególny składamy podziękowania i wyrazy uznania 

za wysiłek i trud pracy wnoszony w pomoc osobom potrzebującym, jest dniem 

uhonorowania  Państwa służby na rzecz  drugiego człowieka.  

Wyrażam  głęboką wdzięczność  za to, że każdego dnia z dużym zaangażowaniem i 

ofiarnością pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami udzielając rodzinom 

potrzebującym  wsparcia w codziennym życiu.    Nieustannie  niesiecie pomoc  drugiemu 

człowiekowi, która wymaga profesjonalnej  wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności, 

wrażliwości i zrozumienia.   Codziennie stykacie się z  ludzkimi problemami  -  cierpieniem,  

poczuciem bezsilności i krzywdy, bezradnością,  bólem,   niedostatkiem, 

niepełnosprawnością, chorobami, wykluczeniem społecznym, samotnością   oraz  innymi 

okolicznościami  egzystencjalnymi i społecznymi  destabilizującymi normalne  życie.   

Państwa praca, którą  trzeba traktować w kategoriach  służby   jest piękna i społecznie 

niezbędna, ale jednocześnie bardzo trudna. Wykonujecie ją    w czasie, kiedy coraz więcej 

rodzin potrzebuje pomocy, a  dochody coraz bardziej nie nadążają za rosnącymi z dnia na 

dzień  potrzebami . Dzięki Państwa zrozumieniu  ludzkich problemów  Wasi podopieczni  

 

 

 



 

 

 

nie pozostają sami, bo podchodzicie z sercem  do Ich codziennego zmagania się z trudną 

rzeczywistością, na którą sami mają bardzo  ograniczony wpływ. Towarzyszycie 

potrzebującym w rozwiązywaniu nieraz skomplikowanych  problemów i   podejmowaniu 

decyzji, które rzutują  na ich  dalszy   los.  Pomaga w tym  Państwa wiedza, empatia, 

profesjonalizm, pasja i głębokie przekonanie, że ten, kto sam nie jest w stanie sobie poradzić 

w obliczu cierpienia może zawsze na Was liczyć. 

Przyjmijcie Państwo w Dniu Pracownika Socjalnego podziękowanie za szlachetną 

misję, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi i najszczersze życzenia  

satysfakcji z humanistycznej służby drugiemu człowiekowi. Pragnę, aby Waszej pracy 

towarzyszyła wdzięczność podopiecznych, Ich przyjaźń i szczery uśmiech  

w podziękowaniu za to, że „Wasze serca biją zawsze dla innych”. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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