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Szanowny Pan
Jan Kazimierz Orłowski
Dyrektor Zespołu Szkół
im. gen. Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie

Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w dorocznej uroczystości Święta
Szkoły, która odbywa się dzisiaj w Zespole Szkół w Dowspudzie. Żałuję, że ze względu
na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w tym miłym
spotkaniu. Pragnę więc przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej
refleksji.
Chciałbym przekazać Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom
oraz pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za osiągnięcia
edukacyjno–wychowawcze i sportowe, dzięki którym zajmuje ona ważne i godne miejsce
na mapie oświatowej naszego regionu. Daje to satysfakcję całej społeczności szkolnej
i powoduje, że uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół w Dowspudzie mogą być dumni
z wyboru i ukończenia dobrej placówki edukacyjnej.
Na szczególne podkreślenie zasługują aspekty wychowawcze codziennej pracy
Szkoły, a zwłaszcza kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich
oraz przywiązania do polskiej tradycji. Doskonałym przewodnikiem w tym dziele są
wartości, którym służył Patron Szkoły generał Ludwik Michał Pac, w którego dawnym
majątku mieści się Szkoła.
Jedną z form umacniania szacunku dla historii i tradycji jest obchodzone co roku
Święto Szkoły połączone z mądrą i uczącą odpowiedzialności rotą ślubowania
rozpoczynających naukę uczniów klas pierwszych. Jest to dla nich dobry, podniosły
i odpowiedzialny początek, ukierunkowujący aktywność na wszystkie lata szkolnej nauki
i późniejszy okres dorosłego już życia.

Z głębi serca życzę, by wysiłek wkładany każdego dnia w proces uczenia się
i nauczania przynosił jak najlepsze owoce każdemu z Was i naszej Ojczyźnie Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej zgodnie z treścią uczniowskiego ślubowania:
„Przyrzekam służyć wiernie Bogu i mojej Ojczyźnie Polsce:
- odpowiedzialnie spełniać obowiązki uczniowskie,
- zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe,
- kochać Ojczyznę,
- służyć prawdzie, uczciwości i przyjaźni,
- szanować w koleżankach i kolegach godność osoby ludzkiej,
- strzec mojego młodzieńczego życia przed zniewoleniem nałogami,
- szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi.
Niech przez moje zachowanie w szkole i poza szkołą nigdy nie wstydzą się rodzice,
nauczyciele i wychowawcy oraz społeczność uczniowska Zespołu Szkół im. gen. Ludwika
Michała Paca w Dowspudzie, do której należę od tej chwili.
Tak mi dopomóż Bóg.”
Z wyrazami szacunku
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