
 

 

 

 

       
            
 

 

 

 

      

Szanowny Pan 

Mirosław Adam Guzewicz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Księdza Michała Sopoćki 

w Księżynie 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy, 

Rodzice, Absolwenci, Uczniowie, 

Szanowni Goście – Pleno Titulo, 

 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach jubileuszu  

10-lecia nadania imienia Księdza Michała Sopoćki Szkole Podstawowej w Księżynie. Żałuję, 

że ze względu na obowiązki rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału  

w tej ważnej dla całej wspólnoty szkolnej uroczystości. Pragnę więc tą drogą przekazać 

najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji. 

Składam Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom, a także 

pracownikom administracyjnym Szkoły wyrazy szczerego uznania za osiągnięcia 

edukacyjno–wychowawcze, dzięki którym kolejne pokolenia młodych Polaków otrzymują  

w tej Szkole solidne wykształcenie i wychowanie. Jest to powodem do dumy dla całej 

społeczności szkolnej i sprawia, że Szkoła Podstawowa im. Księdza Michała Sopoćki  

w Księżynie jest jedną z najlepszych placówek edukacyjnych w regionie.  

Szkoła to wyjątkowe miejsce, gdzie oprócz nauki następuje fizyczny i psychiczny 

rozwój uczniów, który kształtuje ich charaktery. Zaraz po domu rodzinnym stanowi ona 

ważne ogniwo w procesie wychowania, edukacji i socjalizacji młodych ludzi.  

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 powołany jest do 

świętości. Taki Patron to zaszczyt, ale także wielkie zobowiązanie i to nie tylko w wymiarze 

religijnym, ale również społecznym i osobistym. 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 

 



 

 

W kontekście dzisiejszego jubileuszowego spotkania należy podkreślić wartość 

autorytetu Waszego Patrona. Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko podczas swojej posługi 

spotkał Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, stając się Jej spowiednikiem i depozytariuszem 

tajemnicy, która została Jej objawiona. W swojej służbie kapłańskiej błogosławiony Ksiądz 

Michał Sopoćko otaczał szczególną opieką zwłaszcza ludzi biednych, którym poświęcał swój 

czas i siły wspierając ich duchowo i materialnie. 

Całkowite poświęcenie wyznawanym wartościom, zaangażowanie w pracę na rzecz 

ludzi, troska o potrzebujących, a także prostota i skromność w relacjach z drugim 

człowiekiem sprawiają, że postać błogosławionego Księdza Michała Sopoćki stanowi 

niekwestionowany wzór do naśladowania – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.  

Z głębi serca życzę całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Księdza Michała 

Sopoćki w Księżynie kolejnych lat owocnej pracy i niesłabnącego zaangażowania  

w edukacyjne dzieło pokoleń. Dziękuję kolejnym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom 

oraz osobom, które swą pracą wspierały i nadal wspierają działalność edukacyjną i oświatową 

Szkoły za ich wysiłek i wkład w budowę jak najlepszej przyszłości naszej Ojczyzny. 

  
  

      Z wyrazami szacunku 

 

                                                                  Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
 

           Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

           i Administracji 

 

         Jarosław Zieliński 
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