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Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 

Święty i czysty jak pierwsze kochanie (…) 
 

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” 
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II Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Wiżajnach potwierdza wyjątkowe znaczenie misji edukacyjno-oświatowej tej Placówki.  

W ciągu lat swego istnienia Szkoła, jak cała nasza Ojczyzna, przeżywała różne, lepsze  

i gorsze chwile, zawsze wypełniała jednak w sposób godny uznania swoje zadania wobec 

kolejnych roczników i pokoleń uczniów. W dziele tym Szkoła Podstawowa im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach  wpisuje się w najlepszą i chlubną tradycję polskiego 

szkolnictwa. 

Drugi już Zjazd Absolwentów pokazuje, jak silne łączą ich więzi z dawną szkołą,  

w której spędzili beztroskie, ale i ważne dla dalszego życia, lata swojego dzieciństwa. Dla 

wielu z Was, Szanowni Absolwenci, rozproszonych dzisiaj po Polsce i świecie, wiele się 

tutaj, albo i wszystko, zaczęło. Dorośli do swojej szkoły zawsze wracają z wielkim 

sentymentem. Potwierdza to dzisiejsza obecność byłych uczniów tej Placówki, którzy 

ukończyli ją w różnych latach jej działalności. 
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Czuję się zaszczycony zaproszeniem do uczestnictwa w II Zjeździe Absolwentów  

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach. Nie mogąc jednak 

ze względu na ważne obowiązki poselskie i rządowe wziąć udziału w tym uroczystym 

zgromadzeniu, pragnę tą drogą złożyć gratulacje i słowa uznania dla wszystkich,  

którzy tworzyli dumną historię Szkoły i dzięki którym może się ona dzisiaj szczycić tak 

bogatą tradycją i osiągnięciami edukacyjnymi. Swoją poselską, obywatelską 

i nauczycielską wdzięcznością obejmuję dyrektorów, nauczycieli, rodziców, absolwentów, 

uczniów i przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach 

z całego okresu jej istnienia. Życzę Szkole dalszych dobrych lat w dziele 

kształcenia  i  wychowania uczniów na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków, bo to 

jest niezmienne posłannictwo każdej polskiej placówki edukacyjnej. 

 Niech zobowiązaniem do tej misji będzie życie i dzieło Waszego patrona Marszałka 

Józefa Piłsudskiego.  
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