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Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Nauczyciele,
Szanowni Goście, Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w jubileuszowych obchodach
20-lecia nadania imienia Obrońców Westerplatte Szkole Podstawowej w Rutkach. Żałuję, że
ze względu na obowiązki parlamentarne i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału
w tej ważnej uroczystości. Proszę więc tą drogą przyjąć najszczersze życzenia i kilka słów
okolicznościowej refleksji.
Dwadzieścia lat temu Szkoła Podstawowa w Rutkach przyjmując imię Obrońców
Westerplatte wyznaczyła sobie nie tylko kierunek i cel działań edukacyjno-wychowawczych
opartych na wartościach patriotycznych, ale także przyjęła ogromne zobowiązanie –
kultywowanie pamięci o bohaterskim czynie polskich żołnierzy z pierwszych dni II wojny
światowej. Wiem, że Szkoła wywiązuje się z nich wzorowo, czego niejednokrotnie byłem
świadkiem podczas moich wizyt w placówce zarówno jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i – wcześniej – kurator oświaty.
Westerplatte to przede wszystkim symbol niezłomnego patriotyzmu, bohaterstwa,
honoru, godności i odwagi. To również upór, wytrwałość i heroizm w momencie niezwykle
wymagającej próby. Nowy filozoficzny sens rozumienia obrony Westerplatte nadał PapieżPolak Święty Jan Paweł II mówiąc w trakcie homilii podczas spotkania z młodzieżą na
Westerplatte w 1987 roku: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę,
o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić,
nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać
i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla
siebie i dla innych.”
Te słowa są niezwykle pouczające i stanowią swoisty drogowskaz w naszych
niezwykle trudnych i niepewnych czasach, w których wiara i tradycyjne wartości
przeciwstawiane są nihilizmowi i wynikającej z niego wszechobecnej kultury bylejakości.
Polska szkoła w zakresie edukacji i wychowania ma wielki dorobek i mądrych pedagogów.

Jestem przekonany, że czerpiąc z tych źródeł potrafimy stworzyć optymalne warunki dla
wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia poprzez właściwe koncepcje edukacyjne,
sprawdzoną strukturę oświaty i racjonalny ustrój szkolny, dobre podstawy programowe,
troskę o aspekty wychowawcze i aksjologiczne w edukacji, kształtowanie postaw
patriotycznych i obywatelskich. W tym dziele warto odwoływać się do autorytetów
i przykładów historycznych, których przecież mamy tak wiele. Do nich bez wątpienia należą
żołnierze z Westerplatte.
Z głębi serca życzę całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Obrońców
Westerplatte w Rutkach kolejnych lat owocnej pracy i niesłabnącego zaangażowania
w edukacyjne dzieło pokoleń. Dziękuję wieloletniej Pani Dyrektor Małgorzacie Bielang, Pani
Dyrektor Bogusławie Grądzkiej, wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom oraz
osobom, które swoją pracą wspierały i nadal wspierają działalność edukacyjną i oświatową
placówki za Państwa wysiłek i wkład we wspólne dobro, jakim jest Szkoła Podstawowa im.
Obrońców Westerplatte w Rutkach.
W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w wyjątkowy sposób poświęćmy jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, umysły
i czyny dla Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne
zobowiązanie wobec przyszłości. Dbajmy o to, aby nasza codzienna postawa, słowa
i działania poszerzały przestrzeń dobra publicznego. Jest to zadanie, które wynika
z naszych dziejowych i narodowych doświadczeń, dumy i umiłowania wolności,
niepodległości i suwerenności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Przecież – jak pisał Stanisław
Wyspiański:
„Jest tyle sił w narodzie,
Jest tyle mnogo ludzi;
Niechże w nie duch Twój wstąpi
I śpiące niech pobudzi.”
Warto w to naprawdę uwierzyć i uczynić z tego źródło naszej siły do oddanej służby
Polsce.
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