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Szanowna Pani Dyrektor,  

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,  

Szanowni Goście, 
 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach Święta 

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Żałuję, że ze względu na obowiązki 

poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w tym miłym i ważnym 

spotkaniu. Proszę więc o przyjęcie tą drogą najszczerszych życzeń i kilku słów 

okolicznościowej refleksji. 

Chciałbym przekazać Pani Dyrektor, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom 

oraz pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za 

osiągnięcia edukacyjno–wychowawcze, dzięki którym zajmuje ona ważne i godne 

miejsce na mapie oświatowej powiatu augustowskiego. Daje to satysfakcję całej 

społeczności szkolnej i powoduje, że uczniowie oraz absolwenci Szkoły 

Podstawowej w Netcie mogą być dumni z wyboru i ukończenia tej placówki 

edukacyjnej. 

Dzisiejsza uroczystość jest również okazją do przypomnienia o bolesnych 

wydarzeniach, jakim były zsyłki na Sybir i gehenna wielu tysięcy Polaków na 

nieludzkiej ziemi. Deportacje Polaków na Syberię były przejawem walki z tym,  

co polskie i służyły jednemu celowi – wyniszczeniu fizycznemu i moralnemu narodu 

oraz złamaniu jego patriotycznego kręgosłupa pozbawiając go ludzi oddanych 

Ojczyźnie. Nie były to bezcelowe przesiedlenia, stanowiły część większego planu, 

który obejmował tereny II Rzeczypospolitej. Pierwsza i zarazem największa pod 

względem rozmiarów i tragizmu wywózka, która objęła w sumie 140 tys. osób, była  

swoistą zemstą Stalina. Zsyłano bowiem głównie osadników wojskowych,  

w większości byłych uczestników wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, służbę 

leśną, a także uciekinierów z Rosji po wojnie domowej i przejęciu władzy przez  

bolszewików. Sytuacja zesłańców była wyjątkowo tragiczna, część z nich zmarła już 

w czasie transportu, inni w miejscach zesłania i tylko części z nich udało się  
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powrócić do Ojczyzny. Szacuje się, że łącznie w czterech zsyłkach na Sybir 

dokonanych przez sowieckiego agresora deportowano w głąb Związku Sowieckiego 

około miliona polskich obywateli. Wspomnienie tej bolesnej i tragicznej karty naszej 

wspólnej historii uświadamia, jak wielkim złem jest wojna i do czego prowadził 

rosyjski imperializm.  

Pamiętając o trudnych losach naszych przodków warto przywołać dzisiaj  

i głęboko przemyśleć moralną przestrogę naszego wieszcza narodowego Adama 

Mickiewicza, która jest mottem Związku Sybiraków: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, 

Boże na niebie, zapomnij o mnie”. 

Dzisiejsze Święto Szkoły stanowi również okazję do tego, aby podkreślić 

wartość autorytetu nauczyciela i wychowawcy. To przecież w głównej mierze od 

polskich nauczycieli zależy przyszłość naszej Ojczyzny. Polska szkoła nie tylko 

przekazuje wiedzę, ale aktywnie uczestniczy w kształtowaniu postaw i charakterów 

młodego pokolenia. Rolą pracy wychowawczej jest kształtowanie wśród uczniów 

postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przywiązania do polskiej tradycji 

narodowej i utrwalonego wiarą naszych ojców systemu aksjologicznego. Cieszy 

mnie, że Szkoła Podstawowa w Netcie pamięta o spuściźnie i wartościach 

przyświecających naszym przodkom i realizuje je w swoim programie 

wychowawczym. 

Szanowni Nauczyciele, składam Państwu wyrazy wdzięczności za 

profesjonalizm i serce oddane w kształceniu i wychowaniu kolejnych pokoleń 

młodych Polaków. Opuszczając mury tej Szkoły stają się oni bogatsi o potrzebną  

w dalszym życiu wiedzę, a przede wszystkim uczą się odpowiedzialności za siebie  

i wspólnotę narodową. Całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Sybiraków  

w Netcie życzę kolejnych lat owocnej pracy i niesłabnącego zaangażowania  

w edukacyjne dzieło pokoleń.  
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