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„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
Święty Jan Paweł II
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Iwona Grzybowska
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Sokółce

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Szanowni Goście,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości ślubowania uczniów
pierwszej klasy, którzy podjęli naukę wybierając profil związany ze służbami mundurowymi.
Niestety, chociaż termin uroczystości był ze mną uzgodniony i bardzo liczyłem na udział
w tym spotkaniu, ze względu na nieprzewidziane i ważne obowiązki rządowe muszę pozostać
dzisiaj w Warszawie. Mam nadzieję, że delegowani przeze mnie komendanci wojewódzcy
trzech nadzorowanych przez MSWiA formacji mundurowych – Policji, Państwowej Straży
Pożarnej i Straży Granicznej w sposób właściwy i godny będą reprezentować zarówno resort
spraw wewnętrznych, jak i mnie osobiście oraz zapewnią należną rangę uroczystości.
Chciałbym serdecznie pogratulować uczniom klas mundurowych wyboru tego profilu
kształcenia i wyrazić swoją radość wynikającą z przekonania, że wyjątkowo cenna jest
identyfikacja młodych ludzi z polską tradycją, mundurem, ładem i porządkiem,
samodyscypliną, przywiązaniem do Ojczyzny i własnego państwa oraz chęcią służby dobru
wspólnemu. Tak bowiem odczytuję Wasz wybór, bo przecież dokonaliście go spośród wielu
istniejących możliwości. Jak może wiecie, z wykształcenia i zawodu jestem nauczycielem,
w przeszłości pełniłem różne funkcje związane z oświatą, począwszy od szkoły,
a skończywszy na Ministerstwie Edukacji i Nauki, a i teraz, chociaż specjalizuję się przede
wszystkim w sprawach bezpieczeństwa, problemy edukacji wciąż są mi wyjątkowo bliskie.
Zawsze wierzyłem w potencjał polskiej młodzieży i jej naturalne dążenie ku dobru. Byłem też
przekonany, że powszechne przyzwolenie na relatywizm epistemologiczny i permisywizm

aksjologiczny, dominację liberalno-lewicowego światopoglądu, bylejakość obyczajową
i duchową, postawy konsumpcjonizmu oraz filozofię wyrażoną słowami „róbta, co chceta”
nie jest ofertą, którą zadowolą się w dłuższej perspektywie młodzi Polacy i uznają ją za
wystarczająco ambitny styl i model życia. Wasza decyzja, zapewne podjęta wspólnie
z rodzicami i najbliższymi, w całej pełni to potwierdza. I za to Wam dziękuję.
Z głębi serca życzę składającym dzisiaj ślubowanie uczniom głębokiej satysfakcji
z wybranej drogi edukacyjnej, jak najlepszych wyników w nauce oraz umacniania postaw
opartych na sprawdzonym przez wieki systemie wartości, który sprzyja szlachetnym
dążeniom, by stawać się dobrymi, mądrymi ludźmi i prawymi Polakami.
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