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Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne...
Tylko dziś jest twoje.
Św. Jan Paweł II

i Administracji

Jarosław Zieliński
Szanowny Pan
Waldemar Kikolski
Dyrektor Zespołu Szkół
w Sokołach

Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Nauczyciele i Uczniowie,
Szanowni Państwo
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w podsumowaniu
X Międzyszkolnego Konkursu: Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek – podróży
Jana Pawła II „Jan Paweł II w Afryce”. Niestety, obowiązki parlamentarne i rządowe
spowodowały, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tym ważnym dla całej społeczności
szkolnej wydarzeniu. Pragnę więc tą drogą przekazać najszczersze życzenia i kilka słów
okolicznościowej refleksji.
Cieszę się, że i w tym roku znakomita tradycja organizowanych w tej Szkole
konkursów wiedzy o Świętym Janie Pawle II jest kontynuowana. To już dziesiąta,
jubileuszowa edycja zmagań intelektualnych i artystycznych uczniów z naszego regionu.
Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie mogą lepiej poznać i zrozumieć nauczanie, jakie
Ojciec Święty Jan Paweł II kierował do nas wszystkich podczas licznych podróży
apostolskich na całym świecie. Tak było wielokrotnie w ciągu Jego 27-letniego
pontyfikatu, gdy nasz wybitny rodak spotykał się z mieszkańcami krajów afrykańskich,
m. in. Konga, Kenii, Burkina Faso, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Nigerii. Głównym
przesłaniem płynącym z tych pielgrzymek było wzmacnianie społeczeństw w oparciu
o chrześcijańską tożsamość.

Święty Jan Paweł II swoim życiem i posługą na Stolicy Piotrowej dowiódł, że
każdy z nas jest powołany do świętości. Jego nauczanie w sposób szczególny odnosi
się do dzieci i młodzieży, która zawsze była bliska sercu Wielkiego Papieża, czemu
dawał niejednokrotnie wyraz, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży.
Inicjatywa organizowanych co roku w tej Szkole konkursów papieskich jest wznoszeniem
żywego, trwalszego niż ze spiżu, pomnika Świętemu Janowi Pawłowi II. Idea
przedsięwzięcia jest bardzo cenna, ponieważ przyczynia się do głębszego poznania

przez jej uczestników życia, działalności i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zwłaszcza we współczesnym świecie spuścizna Wielkiego Polaka ma wyjątkowe
znaczenie, gdyż stanowi wzór i drogowskaz, jak należy żyć w zgodzie z Bogiem
i drugim człowiekiem.
Drodzy uczestnicy Konkursu, wiedza, którą prezentujecie, zasługuje na duże
uznanie. To bardzo budujące, że kolejne pokolenia Polaków chętnie czerpią z nauki
Świętego Jana Pawła II. Daje to nadzieję, że przyszłość Polski będzie budowana na
trwałym fundamencie miłości do Boga, bliźniego i Ojczyzny, czego uczył nas Papież.
Życzę Wam dalszego pogłębiania wiedzy i niesłabnącego zainteresowania
niezwykłym i pełnym mądrości dziełem Piotra naszych czasów.
Składam Panu Dyrektorowi wyrazy wdzięczności za podejmowany trud
organizacji kolejnych edycji Konkursu wiedzy o Janie Pawle II i za starania na rzecz
rozwoju duchowego i intelektualnego uczniów tej Szkoły i innych placówek z naszego
regionu. Laureatom i zwycięzcom X Międzyszkolnego Konkursu: Religijne
i geograficzne aspekty pielgrzymek – podróży Jana Pawła II „Jan Paweł II w Afryce”
gratuluję zdobytych nagród. To powód do dumy także dla Waszych najbliższych,
a zwłaszcza rodziców i nauczycieli. Ufam, że ta cenna inicjatywa będzie z powodzeniem
kontynuowana w kolejnych latach.
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