Ważne są tylko te dni,
których jeszcze nie znamy.
(Marek Grechuta)

Szanowni Państwo: Nauczyciele, Pracownicy,
Współpracownicy i Przyjaciele Szkoły, Rodzice i Uczniowie!
31 sierpnia 2019 roku dobiega końca moja wieloletnia kadencja na
stanowisku dyrektora szkoły i przechodzę na emeryturę. Jest to dla mnie
okres refleksji, w którym myślę o wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie
w czasie pracy w tej placówce. Cieszę się, że dane mi było spotkać na swojej
drodze wielu mądrych i życzliwych ludzi i chciałabym im za to serdecznie
podziękować.
Przede wszystkim dziękuję nauczycielom oraz pracownikom
niepedagogicznym ZSS nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 29 za sumienną
pracę na każdym stanowisku, za wszelkie pomysły, zaangażowanie
i działania na rzecz uczniów i szkoły, za ciepło i zrozumienie, które mi
okazywaliście.
Dziękuję patronom szkoły – Synom Pułku, za obecność w chwilach
ważnych dla naszej społeczności szkolnej, za uczenie młodzieży
patriotyzmu i uświadamianie nam wszystkim, że wolność jest jedną
z najważniejszych wartości.
Słowa wdzięczności kieruję na ręce księdza proboszcza Jacka Tomkiela
oraz pozostałych duszpasterzy parafii pw. bł. Bolesławy Lament – dziękuję
za modlitwę, duchowe wsparcie i wszystkie odprawione msze święte w
intencji naszej szkoły. Dziękuję za obecność na uroczystościach szkolnych
i każde dobre słowo kierowane do uczniów.
Dziękuję także rodzicom za bardzo dobrą współpracę oraz wszelkie
działania wspierające szkołę i mające na celu jej rozwój oraz dobro dzieci.
Dziękuję rodzicom uczniów trenującym strzelectwo i pływanie oraz ich
trenerom za mobilizowanie i motywowanie Waszych podopiecznych do
nieustannego wysiłku i pokonywania własnych słabości w dążeniu do
uzyskania jak najlepszych wyników we wspomnianych dyscyplinach
sportu.
Dziękuję pływakom i strzelcom oraz laureatom różnorodnych
konkursów za wszelkie osiągnięcia mające wpływ na kształtowanie
pozytywnego wizerunku szkoły oraz wszystkim uczniom za to, że po prostu
byli, gdyż bez uczniów szkoła nie istnieje.
Na zakończenie chciałabym jeszcze raz wszystkim serdecznie
podziękować i życzyć, abyście zdobywali zamierzone cele, realizowali
marzenia, a to, co robicie, żeby dostarczało Wam radości i satysfakcji.
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Rogowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Białymstoku

