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Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od
mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla
wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby
nikt nie czuł się zapomniany.
Św. Jan Paweł II

Szanowny Pan
Waldemar Kikolski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Sokołach

Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Obchodach Święta Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach. Żałuję, że ze względu na odbywające się
dziś 71. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązki rządowe nie mogę wziąć
bezpośredniego udziału w tym miłym i ważnym spotkaniu. Proszę więc o przyjęcie tą drogą
najszczerszych życzeń i kilku słów okolicznościowej refleksji.
Chciałbym przekazać Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz
pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za osiągnięcia edukacyjno–
wychowawcze, dzięki którym zajmuje ona godne miejsce na mapie oświatowej powiatu
wysokomazowieckiego. Daje to satysfakcję całej społeczności szkolnej i powoduje,
że uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej w Sokołach mogą być dumni z wyboru
i ukończenia tej 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,
do których w swoich utworach nawiązywał Patron Szkoły Adam Mickiewicz. Jedną z form
umacniania szacunku dla naszych wielkich rodaków i pogłębiania wiedzy o ich dokonaniach są
organizowane w Waszej Szkole konkursy o Świętym Janie Pawle II. Ta piękna inicjatywa stała
się już tradycją.

Szanowni Nauczyciele, składam Państwu wyrazy wdzięczności za profesjonalizm i serce
wkładane w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. Opuszczając mury
tej Szkoły stają się oni bogatsi o potrzebną w dalszym życiu wiedzę, a przede wszystkim uczą
się odpowiedzialności za siebie i wspólnotę narodową.
Całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach życzę
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 im. Adama Mickiewicza w Sokołach
i nasza polska edukacja.
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