
12.03.1985 -  ŻYCZENIA DLA SZKOŁY: 

„Z podziękowaniem za wspaniałą uroczystość Nadania Imienia Augustyna Necla Szkole w Mieroszynie 
życzymy wszystkim uczniom tej szkoły, aby wczytywali się w książki Patrona, bowiem w nich ujrzycie 
świat, który zatrzymał się na kartkach, świat, którego nie ma. Świat, z którego wyszliście i do którego 
należycie.” 

                                                                                                                 Rodzina Patrona 
 

„Uroczystość nadania Imienia Augustyna Necla i wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej  
Mieroszynie jest przykładem wpajania młodzieży patriotyzmu, umiłowania ziemi ojczystej i regionu, 
angażowania starszego społeczeństwa w obywatelskie wychowanie młodzieży. Jesteśmy dumni z 
tego, że opiekując się Szkolną Kasą Oszczędności tej szkoły przyczyniliśmy się do uświetnienia tej 
uroczystości.” 

                                                                                                                Dyrektor BS w Pucku – Jan Pszenny 
 

„Z serdecznymi wyrazami uznania i życzeniami – aby praca gospodarzy szkoły im. A.Necla – była 
drogowskazem dla następców.” 

                                                                                                                     Spółdzielnia „ZATOKA” 
 

„W związku z uroczystym Nadaniem Imienia A.Necla oraz wręczenia  Sztandaru Szkole Podstawowej 
w Mieroszynie – serdeczne gratulacje składa: 
Kierownictwo Społeczno – Polityczne i Gospodarcze Zakładów Chemicznych (Organika ZACHEM)                            
w Bydgoszczy.” 
                                                            Podpisał: Zastępca Dyrektora ds. pracow. – mgr Jan Guzlak 
 

„Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Uczniowie! W pamiętny dzień nadania Waszej szkole imienia                                               
i wręczenia sztandaru składamy Wam najlepsze życzenia.  
Uczniom życzymy, aby ich Patron stał się wzorem w postępowaniu, by cechy bohatera pomogły im                         
w urzeczywistnianiu swoich ideałów i wyrastaniu na dobrych obywateli naszej Ojczyzny. 
Niech sztandar – symbol honoru Waszej szkoły wiernie Wam towarzyszy w najważniejszych, pięknych 
chwilach szkolnego życia.  
Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu życzymy, by praca z Patronem i Sztandarem była wspaniałą 
pedagogiczną realizacją zadań szkoły, by dostarczyła dużo osobistej satysfakcji.” 
 
                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 57 w Bydgoszczy – mgr Jerzy Wawrzyniak 
 

 
„Szanowna Dyrekcjo! Koleżanki i Koledzy! Droga młodzieży! 
Przyjmijcie najlepsze i najgorętsze życzenia z okazji uroczystości nadania Waszej szkole imienia                               
i wręczenia sztandaru. Niech to święto będzie także okazją wyrażenia Wam szacunku i podziękowań 
za codzienny wkład pracy w przeobrażanie i doskonalenie Waszej placówki oświatowej. 
Jesteśmy przekonani, że Augustyn Necel – rybak i pisarz kaszubski w pełni zasłużył sobie na ten trwały 
pomnik w postaci Patrona Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. Wierzymy głęboko w to, że w Waszej 
pracy i nauce będziecie wydobywać to, co najszlachetniejsze a co przekazał On nam w swojej 
spuściźnie literackiej. Uważamy, że dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie wzorem pracowitości                              
i skromności, przykładem potęgi ducha, prawego charakteru oraz niespożytej żywotności                                   
w poświęcaniu dla innych.” 
                                                        Inspektor Oświaty i Wychowania – mgr Zbigniew Krzewina 
 


