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serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach jubileuszu
90-lecia Szkoły Podstawowej im. Księdza Michała Sopoćki w Księżynie. Żałuję, że ze
względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w tej
ważnej dla całej wspólnoty szkolnej uroczystości. Pragnę chociaż tą drogą przekazać
najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji.
Składam Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz
pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za osiągnięcia
edukacyjno–wychowawcze, dzięki którym kolejne pokolenia młodych Polaków otrzymują
solidne wykształcenie i wychowanie. Jest to powodem do dumy dla całej społeczności
szkolnej i stawia Szkołę Podstawową im. Księdza Michała Sopoćki w Księżynie wśród
szczególnych placówek edukacyjnych w regionie.
Szkoła to wyjątkowe miejsce, gdzie oprócz nauki następuje fizyczny i psychiczny
rozwój, dzięki któremu kształtują się charaktery i osobowości uczniów. To tu człowiek
wzrasta ucząc się zachowań społecznych i relacji międzyludzkich. Właśnie dlatego
szkoła, zaraz po domu rodzinnym, stanowi tak ważny element w procesie wychowania,
edukacji i socjalizacji. W Szkole tak naprawdę wszystko się zaczyna – poznawanie świata
i jego coraz głębsze rozumienie, przyjaźń oraz pragnienie zmieniania rzeczywistości na
lepsze.
Wasza Szkoła z dumą nosi imię błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, który
poprzez swoje życie i pracę duszpasterską dowiódł, że każdy z nas, dzięki Miłosierdziu

Bożemu, powołany jest do świętości. Taki Patron to zaszczyt, ale także wielkie
zobowiązanie i to nie tylko w wymiarze religijnym, ale i społecznym.
W kontekście dzisiejszego jubileuszowego spotkania należy podkreślić wartość
autorytetu Waszego Patrona. Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko urodził się
1 listopada 1888 roku. Czasy, w których przyszło mu żyć i dorastać nie były łatwe,
a Polska znajdowała się pod zaborami. Podczas swojej kapłańskiej posługi błogosławiony
Ksiądz Michał Sopoćko spotkał świętą siostrę Faustynę Kowalską stając się Jej
spowiednikiem. Jak się później okazało, osoba świętej siostry Faustyny wpłynęła
znacząco na Jego dalszą pracę duszpasterską. Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko stał
się powiernikiem objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna doradzając jej
spisanie swoich cudownych doświadczeń mistycznych. Ksiądz Michał Sopoćko
przyczynił się m. in. do namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego, którego w swoich
widzeniach
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błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko otaczał szczególną opieką zwłaszcza ludzi
biednych, którym nie zawahał się poświęcać swego czasu i sił pomagając im duchowo
i materialnie.
Postać błogosławionego Księdza Michała Sopoćki jest szczególnie ważna
zwłaszcza w kontekście dzisiejszej uroczystości, gdyż może stanowić wzór do
naśladowania – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Jego całkowite poświęcenie
wyznawanym wartościom, zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności i troska o ludzi
potrzebujących mogą być dla nas swoistym drogowskazem. Pomimo niezwykłości swego
kapłańskiego powołania i powagi funkcji, które pełnił w Kościele nigdy nie zatracił
prostoty i skromności w relacjach z drugim człowiekiem. W tym znaczeniu postać
błogosławionego Księdza Michała Sopoćki koresponduje z postawą, jaką powinni przyjąć
wychowawcy. To w głównej mierze od polskich nauczycieli i pedagogów zależy również
przyszłość naszej Ojczyzny. Polska szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale aktywnie
uczestniczy w kształtowaniu postaw i charakterów młodego pokolenia. Przecież „takie
Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”. Na szczególne podkreślenie
zasługują
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wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przywiązania do polskiej
tradycji narodowej i utrwalonego wiarą naszych ojców systemu aksjologicznego.
Ufam, że Szkoła Podstawowa w Księżynie mając za Patrona błogosławionego Michała
Sopoćkę pamięta o Jego spuściźnie i przyświecających Mu wartościach oraz wywiązuje
się w sposób wzorowy z powierzonej jej misji oświatowej.

Z głębi serca życzę całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Księdza Michała
Sopoćki
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zaangażowania w edukacyjne dzieło pokoleń. Dziękuję kolejnym dyrektorom,
nauczycielom, pracownikom oraz osobom, które swą pracą wspierały i wspierają
działalność edukacyjną i oświatową Szkoły za ich wysiłek i wkład we wspólne dobro,
jakim jest Szkoła Podstawowa im. Księdza Michała Sopoćki w Księżynie i nasza polska
edukacja.
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