
 

 
 

       
 

„Należy miłować Ojczyznę nade wszystko i należy 

myśleć przede wszystkim o jej szczęściu.” 
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serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 50-lecia Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Niestety, obowiązki poselskie  

i rządowe spowodowały, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tej ważnej dla całej 

społeczności szkolnej uroczystości. Pragnę więc 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 Grajewa i całego regionu. Sprawia to satysfakcję całej 

społeczności szkolnej i powoduje, że uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej  

nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie mogą być dumni z wyboru i ukończenia 

dobrej placówki edukacyjnej o bogatych tradycjach. 

Dzisiejsze jubileuszowe spotkanie, podczas którego wspólnie świętujemy 50-lecie 

powstania i działalności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie 

jest doskonałą okazją nie tylko do podsumowania tego, co było, ale również spojrzenia  

w przyszłość. Z początkiem nowego roku szkolnego zostały wprowadzone zmiany mające 

na celu podniesienie poziomu edukacji w polskich szkołach. Służyć ma temu m. in. 

przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ośmioletniej szkoły 

podstawowej, wprowadzenie nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego, 

programów nauczania i podręczników oraz nadanie właściwej rangi nauczaniu historii  

i wychowaniu patriotycznemu.  

W tym kontekście dzisiejszy jubileusz wydaje się idealnie współgrać  

z wartościami, które wiążą się z osobą Patrona Szkoły. Henryk Sienkiewicz był nie tylko 

polskim laureatem Nagrody Nobla, nowelistą, powieściopisarzem i publicystą, ale przede 

wszystkim żarliwym patriotą i popularyzatorem historii Polski, czemu wyraz dał  
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w swoich powieściach historycznych: „Krzyżacy”, „Ogniem i Mieczem”, „Potop” czy 

„Pan Wołodyjowski”, które opowiadały o dziejach I Rzeczypospolitej. Powieści te nie bez 

powodu zalicza się do arcydzieł polskiej literatury. Ich charakter jest głęboki  

i wielopłaszczyznowy, gdyż odwołują się one nie tylko do chwały polskiego oręża  

i świetności polskiej państwowości, ale mówią też o trudnych problemach  

I Rzeczypospolitej, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Historia jest 

nauczycielką życia państwowego i międzynarodowego, dlatego jej nauka jako przedmiotu 

szkolnego i lektura powieści odwołujących się do dawnych dziejów jest tak bardzo cenna 

i powinna być elementem dobrej edukacji oraz skłaniać do głębszej refleksji nas 

wszystkich, którzy współtworzymy współczesność i przyszłość naszej Ojczyzny. 

Osoba Henryka Sienkiewicza i jego aktywny udział w życiu publicznym może być 

dla nas wzorem patriotycznej i obywatelskiej postawy. W tym kontekście należy również 

podkreślić wartość autorytetu nauczyciela i wychowawcy. To przecież w głównej mierze 

od polskich nauczycieli zależy przyszłość naszej Ojczyzny. Polska szkoła nie tylko 

przekazuje wiedzę, ale aktywnie uczestniczy w kształtowaniu postaw i charakterów 

młodego pokolenia. Rolą pracy wychowawczej, do niedawna bagatelizowaną, jest 

kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przywiązania 

do polskiej tradycji narodowej i utrwalonego wiarą naszych ojców systemu 

aksjologicznego. Cieszy mnie, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie pamięta  

o spuściźnie i wartościach przyświecających naszym przodkom i realizuje go w swoim 

programie wychowawczym.  

Z głębi serca życzę całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka 

Sienkiewicza w Grajewie 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 Wasz wysiłek i wkład we wspólne dobro, jakim jest Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Grajewie i nasza polska edukacja. 
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