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Szanowna Pani 

Alicja Dorochowicz 

Dyrektor 

Zespołu Szkół  

im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Jeleniewie 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Państwo, 

Szanowni Uczniowie, 

 

 serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości nadania 

imienia Danuty Siedzikówny „Inki” Zespołowi Szkół w Jeleniewie. Żałuję, że ze 

względu na obowiązki parlamentarne i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego 

udziału w tej ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości. Poprosiłem 

moją Żonę Liliannę, która sama jako Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Suwałkach jest blisko związana z oświatą, wychowaniem 

i młodzieżą, o przekazanie ode mnie kilku słów okolicznościowej refleksji. 

 Z radością przyjąłem informację, że Zespół Szkół w Jeleniewie decyzją 

Rady Pedagogicznej i społeczności szkolnej zdecydował się przyjąć imię 

niezłomnej bohaterki walki o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny – Danuty 

Siedzikówny „Inki”. Taki Patron to zaszczyt, ale także wielkie zobowiązanie. 

Dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom, rodzicom i uczniom za dokonanie wyboru 

„Inki” na Patrona Szkoły spośród pozostałych, godnych i wielkich postaci, które 

były brane pod uwagę w procesie wyboru Patrona. 

Wasza Szkoła od dziś z dumą nosić będzie imię bohaterki należącej do 

Żołnierzy Wyklętych, którzy mimo przeważającej siły sowieckiego okupanta 

zdecydowali się podjąć nierówną walkę o prawdziwą wolność i suwerenność 

Polski. Niestety takie postacie jak Danuta Siedzikówna „Inka” przez dziesiątki lat 

przez niechęć władz komunistycznych były wymazywane z kart naszej 

najnowszej  historii. Niestety, i w ostatnim ćwierćwieczu suwerennej Polski

   

 



 

 

bohaterowie, jakimi są żołnierze niezłomni, musieli długo czekać na należną 

pamięć i narodowy szacunek. Dopiero ostatnio, dzięki zaangażowaniu wielu 

szlachetnych ludzi bohaterowie tacy jak „Inka” wychodzą z cienia zapomnienia 

do światła należnej im chwały.  

 Danuta Siedzikówna „Inka” swoim życiem i oddaniem Rzeczypospolitej, 

podobnie jak inni Żołnierze Wyklęci, którzy do końca wierzyli i walczyli o wolną 

i suwerenną Ojczyznę, zasługuje na naszą część i pamięć. Jej biografia została 

dzisiaj przybliżona uczestnikom uroczystości. Krótkie, zakończone tragicznie 

męczeńską śmiercią życie tej niespełna osiemnastoletniej młodej dziewczyny 

odzwierciedla los i doświadczenie całego pokolenia. Danuta Siedzikówna „Inka” 

została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 roku i rozstrzelana przez pluton 

egzekucyjny 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku – na tydzień przed swymi 

osiemnastymi urodzinami.  

W kontekście dzisiejszego spotkania należy podkreślić wartość autorytetu 

Waszego Patrona, który niewątpliwie powinien stanowić wzór do naśladowania 

– tak dla nauczycieli, jak i uczniów. Swoim życiem Danuta Siedzikówna „Inka” 

udowodniła, że wartości takie jak Bóg, Honor i Ojczyzna są trwałym 

fundamentem, na którym można i trzeba oprzeć nie tylko życie społeczne 

i narodowe, ale także osobiste. Wartości, którymi żyła i dla których poniosła 

największą ofiarę życia Wasza Patronka są ponadczasowe i wynikają wprost 

z wielowiekowej polskiej tradycji i naszej tożsamości narodowej. Niech sylwetka 

Danuty Siedzikówny „Inki” będzie dla Was inspiracją do aktywnego świadectwa 

i pracy na rzecz Ojczyzny.  

Niech najważniejszym przesłaniem, jakie niesie ze sobą imię Waszej 

Patronki będzie imperatyw moralny zawarty w słowach grypsu 

skierowanego przez „Inkę” tuż przez jej egzekucją do ukochanej babci 

(rodziców już nie miała): „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak 

trzeba”. Wszyscy powinniśmy zawsze, niezależnie od okoliczności, 

zachowywać się jak trzeba. Mamy przy tym nadzieję, że nie będziemy musieli 

za to ponieść takiej ofiary, jak „Inka”. 

 Heroizm i ofiary życia Żołnierzy Wyklętych, do których należy Danuta 

Siedzikówna „Inka” powinny być fundamentem niepodległej i suwerennej 

Rzeczypospolitej, która po kilkudziesięciu latach sowieckiej niewoli na nowo 

odzyskała niezależny byt państwowy. Ich śmierć nie była jednak bezowocna. 

Budujące jest zwłaszcza to, że ku wyznawanym przez nich wartościom coraz 

częściej skłaniają się dzisiaj ludzie młodzi – tacy jak Wy. Z pewnością dla Was 

bohaterscy żołnierze niepodległościowego podziemia powinni być wzorami 

patriotycznej postawy oraz pełnego oddania Ojczyźnie.  

Raz jeszcze z głębi serca dziękuję całej społeczności Zespołu Szkół 

w Jeleniewie za podjęcie tak trafnej decyzji o wyborze Patrona Szkoły. W tym

   

 



 

 

duchu życzę także owocnej pracy i niesłabnącego zaangażowania w edukacyjne 

dzieło pokoleń. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Zespół 

Szkół w Jeleniewie nosi od dziś imię tej skromnej, ale bohaterskiej dziewczyny, 

wielkiej patriotki – Danuty Siedzikówny „Inki” oraz tym, którzy swą pracą 

wspierali i wspierają działalność edukacyjną i oświatową Szkoły, za ich wysiłek 

i wkład we wspólne dobro, jakim jest Zespołu Szkół im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jeleniewie i nasza polska edukacja. 
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