Etyka

Dylematy etyczne instruktora – cz. 4
W przedostatniej części dylematów etycznych instruktora skoncentrujmy się na powinnościach reprezentantów
instruktorów nauki jazdy.
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Niewątpliwie wzniosłe ideały powinny przyje. Trzeba brać pod uwagę różne okoliczności,
świecać reprezentantom instruktorów nauki jazw których reprezentant musi funkcjonować.
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ba tutaj kwestią bezdyskusyjną. Inny przypasię na oczekiwaną satysfakcję finansową. Praca
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to jednak tzw. mędrkowanie, ale przypomnienie
którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Ale rówwszystko przyczyniali się do poprawy bezpieo najważniejszych prawach i obowiązkach każnież my, instruktorzy, którzy mamy swoich reczeństwa w skomplikowanym ruchu drogodego dorosłego człowieka.
prezentantów, pamiętajmy, że reprezentowawym. Nie ulegajmy pokusie łatwego krytykancMam świadomość, że w świetle poruszanych
nie kogoś na szerszym forum jest pracą bardzo
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tetycznie wygłaszanych ponadczasowych idei.
zwłaszcza tych psychologicznych. Świadomość
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anim jednak zajmiemy się tą kwestią, przypomnijmy, że według jednej z norm naszego kodeksu etycznego praca instruktora,
oprócz działalności zarobkowej, powinna posiadać również wymiar społeczny. Według kodeksu
instruktor powinien wspierać inicjatywy społeczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jednocześnie powinien wykazywać zainteresowanie sprawami regionu i lokalnego społeczeństwa.
Można chyba śmiało powiedzieć (co już wielokrotnie powtarzałem), że instruktor jako osoba
autorytatywna jest jednocześnie osobą zaufania publicznego. Czy jednak mamy tego zawsze
świadomość? Czy z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że my – instruktorzy – jako obywatele Polski poczuwamy się do obowiązku, aby
uczestniczyć w życiu społeczności lokalnych czy
nawet działać na rzecz dobra naszego kraju? Czy
poczuwamy się do obowiązku i uczestniczymy
w wyborach, niezależnie od tego, jakie mamy
poglądy polityczne? Wiem, że polityka to sprawa bardzo drażniąca, wrażliwa, niekiedy wszyscy mamy jej dosyć. Jednak od naszej postawy,
zaznaczmy – postawy odpowiedzialnej – zależy
przyszłość naszej Ojczyzny. Czy potrafimy myśleć jeszcze w takich kategoriach? Czy prawdziwie potrafimy kochać Polskę, która nas wykształciła, wykarmiła i dała pracę (choć z tą ostatnią
kwestią różnie bywa)? Nie można o tym zapominać. Wdzięczność jest jednocześnie zobowiązaniem, a o zobowiązaniach należy pamiętać i trzeba je spłacać. Są to może znów górnolotne sło-
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