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Szanowny Pan
Jan Marian Pilch
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego
w Zambrowie
Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Absolwenci, Uczniowie,
Szanowni Goście – Pleno Titulo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach jubileuszu
70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Żałuję,
że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału
w tej ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości. Pragnę chociaż tą drogą
przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji.
Składam Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz
pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za osiągnięcia
edukacyjno–wychowawcze, dzięki którym zajmuje ona od wielu lat ważne i godne
miejsce na mapie oświatowej Zambrowa i regionu. Sprawia to satysfakcję całej
społeczności szkolnej i powoduje, że uczniowie oraz absolwenci I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie mogą być dumni
z wyboru i ukończenia dobrej placówki edukacyjnej o bogatych tradycjach.
Szkoła to nie tylko miejsce nauki. To tu człowiek wzrasta, kształtuje swój
charakter, uczy się zachowań społecznych i relacji międzyludzkich. Szkoła, zaraz po
domu rodzinnym, jest głównym miejscem naszego rozwoju fizycznego i duchowego,
dlatego stanowi tak ważny element w procesie wychowania i edukacji. W Szkole tak
naprawdę wszystko się zaczyna – poznawanie świata i jego coraz głębsze rozumienie,
przyjaźń, a często i miłość, pragnienie zmieniania rzeczywistości na lepsze.
W kontekście dzisiejszego jubileuszowego spotkania i historii najstarszej
zambrowskiej szkoły średniej należy podkreślić wartość autorytetu wychowawcy. To
w głównej mierze od polskich nauczycieli i pedagogów zależy przyszłość naszej
Ojczyzny. Polska szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale aktywnie uczestniczy
w kształtowaniu postaw i charakterów młodego pokolenia. Przecież „takie
Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Na szczególne podkreślenie
zasługują zwłaszcza te aspekty pracy wychowawczej, które bywają często
bagatelizowane, a powinny stać się jedną z ważniejszych ról i celów – kształtowanie
wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przywiązania do polskiej
tradycji narodowej i utrwalonego wiarą naszych ojców systemu aksjologicznego. Cieszy
mnie, że I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie pamięta o spuściźnie i wartościach

przyświecających jego historycznym fundatorom. Dowodem na to jest obecna działalność
Szkoły, która wywiązuje się w sposób wzorowy z powierzonej jej misji oświatowej
dbając nie tylko o rozwój intelektualny uczniów, ale także o kształtowanie ich postaw
patriotycznych i kultywowanie tradycji przodków. Jestem przekonany, że dzięki takim
szkołom jak I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie
i pracującym w nich nauczycielom pamięć o naszych dziejach będzie zawsze żywa,
a wartości wyznawane przez naszych przodków znajdą swych naśladowców w młodych
pokoleniach.
W ciągu ostatnich lat wielokrotnie odwiedzałem tę znakomitą placówkę
oświatową, ostatni raz całkiem niedawno, bo podczas zakończenia roku szkolnego
2015/2016. Obserwuję, jak z roku na rok Liceum rozwija się i pięknieje. Powstają nowe
obiekty – hala sportowa czy boiska. Szkoła realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć,
programów edukacyjnych, organizuje uroczystości patriotyczne, pamięta o bohaterach
naszej wolności. Jej absolwenci osiągają wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, co
pozwala im podejmować wymarzone studia.
Z głębi serca życzę całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Konarskiego w Zambrowie kolejnych lat owocnej pracy i niesłabnącego
zaangażowania w edukacyjne dzieło pokoleń. Dziękuję wszystkim kolejnym dyrektorom,
nauczycielom, pracownikom oraz osobom, które swą pracą wspierały i wspierają
działalność edukacyjną i oświatową Szkoły za Ich wysiłek i wkład we wspólne dobro,
jakim jest I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie i nasza polska edukacja.
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